
De bijeenkomst was een eerste ant-
woord van de gemeente op de aan-
bevelingen uit het onderzoek naar 
de effectiviteit van Wijk- en Dorps-
gericht werken. De onderzoekers 
adviseerden onder meer tot verdere 
versterking van die wijkgerichte aan-
pak en het verbeteren van de com-
municatie was daarbij een belangrijke 
aandachtspunt.

Communicatief
De doelstelling van deze avond was 
dan ook met name een communica-
tieve. Enerzijds had zij tot doel door 
onderling netwerken kennis en kunde 
tussen de bewonersgroepen uit te wis-
selen, anderzijds was er ook discus-
sie voorzien met verantwoordelijke 
gemeenteambtenaren over diverse 
thema’s om een betere afstemming en 
begrip tussen gemeente en bewoners-
groepen te bevorderen. En ‘last but 
not least’ was het afsluitende buffet 
ook bedoeld als blijk van waardering 
voor de inzet van de betrokkenen. 

Alle op voorhand aan de orde gestelde 
thema’s waren relevant in relatie tot 
het wijk- en dorpsgericht werk maar 
helaas moest er, gezien de beperk-
te tijd, een keuze gemaakt worden. 
Frank Klok, de Groenekanse secre-
taris van de Dorpsraad koos betrek-

kelijk arbitrair voor de sessie die 
het thema ‘communicatie binnen de 
gemeente’ aan de orde stelde: ‘Een 
baaierd aan (communicatie-) proble-
men werd in het inventarisatierondje 
aan de orde gesteld. Toch is bij mij 
vooral blijven hangen, dat de meeste 
afgevaardigden best tevreden waren 
over de communicatie met hun wijk-
contactambtenaar. De teneur van de 
discussie was vooral: zorg dat de 
wijkcontactambtenaar een steviger 
informatiepositie binnen het gemeen-
teapparaat zelf krijgt. Dan is de com-
municatie verder stroomafwaarts of 
-opwaarts zo u wilt, naar de wijk- 
en dorpsraden in zijn algemeenheid 
gesproken het probleem niet. Ook de 
Dorpsraad Groenekan heeft in de eer-
ste helft van dit jaar zeker commu-
nicatieproblemen met de gemeente 
gekend. Die problemen vonden hun 
oorzaak niet in de communicatie met 
de wijkcontactambtenaar maar lagen 
vooral in de communicatie tussen 
afdelingen binnen de gemeente met 
de wijkwethouder en -contactamb-
tenaar. Wij hebben de indruk dat die 
kanalen, mede naar aanleiding van 
die problemen, nu flink zijn doorge-
blazen. De deelnemers aan deze bij-
eenkomst kunnen terugkijken op een 
geanimeerde en nuttige bijeenkomst. 
Ga zo door gemeente!’ 

Op haar vijftiende deputeerde Ilse 
van der Meijden al in het Nederlands 
waterpoloteam. Ze is nu bijna twintig 
en heeft al een hele carrière achter 
de rug. In de aanloop naar de Olym-
pische Spelen leek voor de meesten 
het halen van de volgende ronde al 
heel wat. De eerste wedstrijd tegen 
Hongarije werd verloren. Ilse kreeg 
een slechte pers, maar coach Robin 
van Galen bleef terecht achter haar 
staan. Na het goud sprak niemand 
daar meer over.

Zwembad
Sportwethouder Herman Mittendorff  
is trots op de sportprestaties in de 

gemeente. ‘We staan heel hoog op 
de landelijke lijst als het om team-
sportprestaties gaat.’ Hij meldt dat 
B en W positief hebben geadviseerd 
om de mogelijkheden te onderzoeken 
voor een nieuw zwembad op het ter-
rein van het H.F. Wittecentrum in 
De Bilt. Het behaalde resultaat bij 
de Olympische Spelen is goed voor 
het waterpolo en de waterpoloclubs 
in Nederland. Zeker ook voor BZC 
Brandenburg. 
‘Goede prestaties zijn alleen maar 
mogelijk als je breedtesport en een 
jeugdopleiding hebt. Brandenburg 
heeft dat’, aldus de wethouder. Behal-
ve Ilse van der Meijden kwamen 

ook de Olympische waterpolosters 
Simone Koot en Aletta Sijbring van 
deze vereniging. 

Huldigingen
De huldiging van Ilse van der Meij-
den door de Business Club volgt op 
een reeks huldigingen die rond de 
olympische titel is gehouden. 
Natuurlijk gebeurde dat in haar 
woonplaats Baarn, maar ze was met 
de andere medaillewinnaars ook bij 
de koningin, in de Ridderzaal en 
bij de KNZB. Er komt ook nog een 
huldiging bij de vereniging. Voorzit-
ter Anton Klunder van Brandenburg 
benadrukt dat de goede jeugdoplei-

ding mede te danken is aan de finan-
ciële steun van de Business Club. 
Klunder verleende Ilse het erelid-
maatschap van de vereniging. Bin-

nenkort vertrekt de Olympisch kam-
pioene naar de Verenigde Staten waar 
ze een studie gaat doen en natuurlijk 
ook waterpolo spelen.
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Gemeente ontmoet Wijk- en Dorpsraden
door Henk van de Bunt

Op 6 oktober ontmoetten enkele tientallen vertegenwoordigers uit wijk- en dorpsraden van De Bilt elkaar 
op het gemeentehuis. Ook de wethouder voor wijk- en dorpsgericht werken Kamminga, en een aantal 

ambtenaren van de gemeente gaven acte de présence. 

Olympisch kampioene gehuldigd
door Guus Geebel

‘Ik hou gewoon de ballen’, antwoordt Ilse van der Meijden op een vraag waarom ze goed is in wat ze doet. 
Ilse was de keepster van het Olympisch waterpoloteam dat op 21 augustus in China goud won door in de 

finale de Verenigde Staten te verslaan. Op dinsdag 7 oktober werd zij door de Business Club van BZC 
Brandenburg gehuldigd.

Ilse van der Meijden laat vol trots de gouden plak zien.

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

OOK BEZORGSERVICE

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

Frank Klok is secretaris van de 
Dorpsraad Groenekan.

De deelnemers van wijk- en dorpsraden.
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P .K.N . - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

19 oktober - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

19 oktober - 11.00 uur 
Ds. P. Steegman

St. Maartenskerk Maartensdijk
18 oktober - 19.30 uur
19 oktober - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
19 oktober - 10.30 uur
Ds. G. Mulder, U trecht

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

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

19 oktober - 10.30  en 18.00 uur
Eerw. Hr. E. van Baren, Vriezenveen

N ed. Ger. Kerk Westbroek
19 oktober - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P .K.N . - Herv. Kerk Westbroek
19 oktober - 10.00 uur
Ds. M. van der Zwan
19 oktober - 18.30 uur

Ds. D. van Vreeswijk, Poeldijk

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

19 oktober - 10.00 uur
Ds. H. Jongerden, Veenendaal

19 oktober - 18.30 uur
Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Onderwegkerkje Blauwkapel
19 oktober – 9.30 en 10.30 uur

Ds. H. van de Steen
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
A ls het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/ Wilsbeschikking U itvaart 

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

 Hij die u roept is getrouw;
 Die het ook doen zal.
 1 Thes. 5:24
 
Nu heeft God geroepen

Antje Jacoba Alida Manten – Krijger
sinds 29 april 1991 weduwe van Tijs Manten

* Haarlemmermeer, 5 juni 1920 † Westbroek, 9 oktober 2008

 Harderwijk: in herinnering Dick en Tetje Manten – Dillingh
 Oostvoorne: Wim en Ineke Manten-Oussoren
 Appelscha: Tijs en Helga Manten-Bergstra
 Nieuwegein: Jan in herinnering en Irene Manten - v.d. Burgt
  klein- en achterkleinkinderen

Wij zijn bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend.

9 oktober 2008
Correspondentieadres:
W.T. Manten
Schelpenweg 6
3233 EP  Oostvoorne

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Wereldwinkelen 
in de Wintertuin

 
Aanstaande zaterdag is er een ontvangst in de hal van Dijckstate aan het 
Maertensplein in Maartensdijk en daarom hebben de verkooptafels van de 
Wereldwinkel een plaatsje gekregen in de Wintertuin. Onze klanten mogen 
deze keer dus é é n deur verder lopen. Dat is zeker de moeite waard. Onze 
koffie'  s hebben een nieuwe, frisse Fair Trade-verpakking gekregen, maar 
de kwaliteit is onveranderd van wereldklasse. Er zijn twee nieuwe wijnen: 
Rood Pinotage en Rood Shiraz, beide genoemd in de Wijnalmanak 2008 en 
gekwalificeerd door niemand minder dan de befaamde Harold Hamersma. 
Ook nieuw zijn de chocoladerepen ' Puur Mint' , voor 68%  bestaande uit cacao 
en verfijnd op smaak gebracht met een zachte mintvulling. En voor wie voor 
zichzelf of een ander een origineel geschenkje zoekt, vindt op onze tafels een 
uitgebreide collectie van sieraden, sjaals, keramiek, portemonnees, spaarpot-
ten en andere hebbedingetjes. De Wereldwinkel is a.s. zaterdag geopend van 
10.00 tot 16.00 uur.

Garageverkoop 
voor P olen

Ook dit najaar wordt er tijdens de grote garageverkoop ten behoeve van 
projecten in zustergemeente Mieścisko (Polen), een groot assortiment aan 
artikelen aangeboden. Deze verkoop heeft een grote diversiteit aan spullen. 
De verkoop zal zijn op zaterdag 1 november a.s. aan de Achterweteringse-
weg 50 te Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 uur. Net zoals met de opbrengs-
ten van de markt, welke elk jaar wordt gehouden in Mieścisko, gebeurt, 
zal de opbrengst van de garageverkoop worden besteed aan é é n van de 
projecten in de Poolse plattelands gemeente. De opbrengst van de markt in 
september jl. aangevuld met de opbrengsten van de garageverkopen wor-
den geschonken aan het kerkje van é é n van de kernen van Mieścisko voor 
restauratie en renovatie. In april 2009 bestaat het desbetreffende kerkje 150 
jaar. Het allerleukste van deze schenkingen is, dat degenen, die regelma-
tiger in Miścisko komen het geld omgezet zien in de verbeteringen. Voor 
de markt in Mieścisko kunnen we altijd de volgende spullen gebruiken: 
koperwerk, (imitatie) delftsblauw;  in zeer goede staat zijnde lakens, dekens 
en rugzakken. Hiervoor kan contact op genomen worden met Jean Rijksen, 
tel. 06 29068703.

Spirituele kring Isis
Spirituele Kring Isis organiseert op maandagavond 20 oktober a.s. de lezing: 
‘Bloesem Remedies en de chakra’ s’. Gastspreker is Rita Bergsma. Tijdens 
deze lezing met beeldpresentatie wordt ingegaan op het belang van Bloesem-
remedies voor het lichaam en de relatie tot de chakra¹ s. De bloesemtherapie 
maakt een verbinding met de intuï tie, waardoor men beter gaat aanvoelen wat 
goed voor iemand is en waardoor men een bepaald evenwicht kan bereiken. 
Als een probleem in het gebied van een chakra terechtkomt zal de chakra 
verstoord worden, waardoor later een lichamelijke klacht kan ontstaan. Bloe-
semremedies zullen positief inwerken op deze onbalans. 
De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur in de Biltse vestiging van SWO De Zes 
Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6. De entree is 6 euro (incl. koffie c.q. thee). 
Voor info zie: www.hier.is/ isis of 06 10739881.

Het R ode Kruis vergadert
De afdeling De Bilt-Maartensdijk van het Nederlandse Rode Kruis houdt haar 
Algemene Ledenvergadering op donderdag 23 oktober a.s. Aanvang 20.00 uur 
in het Verenigingsgebouw aan de St. Laurensweg 13, te De Bilt. Op de agenda 
staan o.a. de vaststelling van de jaarrekening 2007, verkiezing bestuursleden 
en de voortgang van het project ‘Samen É é n’. Voor informatie vooraf: dhr. 
van Dixhoorn tel. 030 2253636 of dhr. Moolenburgh, tel. 030 2284947.

P olitieke partijen gaan in gesprek met 
bewoners omgeving Kometenlaan

Na de commissievergadering van 2 oktober jl. over het COT-rapport m.b.t. 
de ontploffing van de bunker in De Bilt waren bewoners en insprekers 
teleurgesteld, dat zij niet met raadsleden in gesprek konden gaan. D66, 
Christen U nie en SP willen die mogelijkheid voor de omwonenden van de 
bunker alsnog bieden. Deze partijen nodigen de insprekers bij de commissie 
en andere belangstellenden uit voor een ronde tafelgesprek op woensdag 
22 oktober om 20.00 uur in het H.F.Witte Centrum in De Bilt. Dit gesprek 
zal geleid worden door een extern voorzitter. Donderdag 30 oktober is de 
raadsvergadering, waarop het COT-rapport staat geagendeerd. Raadsfrac-
ties hebben zo voldoende tijd om de opmerkingen van de bewoners bij hun 
standpuntbepaling te betrekken.

P vdA  Overdag
Op de eerstkomende PvdA bijeenkomst komt het onderwerp: ‘Water, ons 
levensbelang’ aan de orde. Dit wordt besproken in brede zin met daarnaast 
aandacht voor het waterbeheer in de provincie U trecht. Ook komt het ‘Nieuws 
uit de Gemeenteraad’ aan de orde door Dé siré e Schmalschlä ger, fractievoor-
zitter Groen Links/ PvdA. Inleider bij het waterthema is Jan Reerink,oud - 
PvdA lid van de Provinciale Staten van U trecht. Hij is tevens betrokken bij de 
komende Waterschapsverkiezingen. De bijeenkomst vind plaats op dinsdag 
21 oktober om 09.45 uur bij fam. van Genderen, Westerlaan 15 in De Bilt. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom. Informatie: Tel.030 2286903, 030 
2282813 of 030 2201295.

U nicefkraam is er weer
Zaterdag 18 oktober ’08 staat de U nicefkraam weer opgesteld in de hal 
van Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. Van 10.00 tot 14.00 
uur is er gelegenheid kerst- en of andere wenskaarten te kopen. Ook zijn 
er cadeauartikelen, zoals kalenders, agenda’s, kaarsen of speelgoed te 
verkrijgen. Voor informatie: Henk en Dilia van de Bunt, Gruttolaan 26 te 
Maartensdijk. tel 0346 211401.
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De jaarlijkse informatiebijeenkomst 
in het H.F. Wittecentrum in De Bilt, 
die in mei voor bewoners is gehou-
den, werd goed bezocht. Een van de 
onderwerpen die daar aan de orde 
kwamen was de huishoudelijke hulp. 
Een gemeenteambtenaar gaf een toe-
lichting op wat allemaal is veranderd. 
Een medewerker van Hoek Vervoer 
gaf informatie over het taxivervoer en 
beantwoordde vragen. Ook de relatie 
met het project MENS kwam die 
avond aan de orde.

Vrijwilligers
Het Gehandicaptenplatform neemt 
deel aan verschillende overleggroepen 
binnen de gemeente. Het is vertegen-
woordigd bij nieuwbouw- en renova-
tieplannen, zoals het stationsgebied 
Bilthoven en het plan Melkweg. Het 
platform is ook actief in de WMO-
adviesraad. Zoals veel organisaties 
kampt het Gehandicaptenplatform 
met een gebrek aan vrijwilligers. Er is 
dringend behoefte aan een enthousi-
ast iemand die de website kan bijhou-
den en verbeteren. Ook is er behoefte 
aan een penningmeester en algemeen 
inzetbare vrijwilligers. Bij het zoeken 
naar vrijwilligers denkt het bestuur 
speciaal aan mensen uit de voorma-
lige gemeente Maartensdijk. Op dit 
moment is niemand uit die dorpen 
vertegenwoordigd, terwijl het handig 
is er iemand bij te hebben die de 
plaatselijke situatie kent. De inbreng 
bij de ontwikkeling van de plannen 
voor een dorpshuis in Hollandsche 
Rading kan bijvoorbeeld veel beteke-
nen. ‘Wij willen graag dat bestuurs-
leden uit alle delen van de gemeente 
komen. Hoewel we onze folders in 
de hele gemeente verspreiden, zijn de 
activiteiten nu nog het meest op De 
Bilt en Bilthoven geconcentreerd.’

Onderschatting
Het platform probeert de gemeen-
schap te overtuigen van de behoefte 
aan voorzieningen voor gehandicap-
ten. Onlangs werd bij het gemeen-
tehuis een actie gehouden, waarbij 
mensen zelf konden ervaren wat het 
betekent om een handicap te hebben. 
‘We hebben iemand in een rolstoel 
een hellinkje op laten rijden. Toen 
bleek heel duidelijk dat dit werd 
onderschat. Nou begrijp ik waar jul-
lie het over hebben, werd gezegd. 
Mensen onderschatten de problemen 
en daarom merken we dat voorlich-
ting heel belangrijk is.’ Het is een 
doorgaand proces dat het platform 

altijd uitvoert met bouwkundig advi-
seur Job Haug van CliëntenBelang 
U trecht. 
Speerpunt van het Gehandicaptenplat-
form is toegankelijkheid in de breed-
ste zin. In de Week van de Chronisch 
Zieken van 7 t/ m 13 november wordt 
een kleine actie gehouden op de Hes-
senweg. ‘We willen met mensen in 
rolstoelen, elektrische rolstoelen en 
rollators kijken hoe gemakkelijk het 
is winkels in te komen.’
Voor informatie over het Gehandicap-
tenplatform is bestuurslid Petra van 
den Herik te bereiken onder nummer 
030-2293086 of per e-mail info@
gehandicaptenplatformdebilt.

Gehandicaptenplatform wil 
gemeentebreed actief zijn

door Guus Geebel

Begin dit jaar werd Marie-Jos é Kimman voorzitter van het Gehandicaptenplatform De Bilt. 
Zij volgde Sandra Kosterman op, die dertien jaar lang bij het platform actief was. Het nieuwe bestuur 
vertelde donderdag 9 oktober wat de plannen zijn en wat sinds de bestuurswisseling is ondernomen.

V .l.n.r. de bestuursleden L oes Si noo, J oke L idt en W ilma Dijkstra, en voorzit-
ter Marie-J osé  Kimman.

De leden van de Filmgroep Cen-
trum, de Vereniging van videoama-
teurs, richten zich onder andere op het 
maken van documentaires. Veelal zijn 
dat documentaires over onderwerpen 
uit de eigen omgeving. In dit geval 
gaat het om de milieustraat, het oude 
afvalstoffendepot op de Gemeente-
werf aan de Weltevreden. 

Samenwerking
De film is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met de mede-
werkers van de gemeente De Bilt en 
de AVR in U trecht. De documentaire 
wordt op woensdag 22 oktober en 
zondag 26 oktober uitgezonden op 
RTV De Bilt en Zeist, elk uur vanaf 
19.00 uur. 
Voor verdere informatie over de uit-
zendingen op RTV De Bilt en Zeist 
en over de Filmgroep zelf zie www.
filmgroepcentrum.nl

Gratis boek en activiteiten 
bij de bibliotheek

Op vrijdag 17 oktober wordt het startschot gegeven voor de nationale lees-
bevorderingscampagne ‘Nederland Leest 2008’. Een maand lang is heel 
Nederland in de ban van é é n boek. Dit jaar staat ‘Twee vrouwen’ van Harry 
Mulisch centraal. Betalende leden van de bibliotheek kunnen vanaf 17 
oktober een gratis exemplaar ophalen in hun eigen bibliotheek (zo lang de 
voorraad strekt é n op vertoon van een geldige lenerspas).Tijdens de actie-
periode, van 17 oktober t/ m 14 november 2008, organiseren de Openbare 
Bibliotheken van de RU M (Regiobibliotheek U trecht Midden, waaronder 
De Bilt en Maartensdijk) diverse activiteiten. Het hoogtepunt voor de regio 
is het muziektheater ‘Twee vrouwen & een man’ van Theater De Overkant.  
De voorstelling wordt gespeeld in Zeist op woensdag 12 november 2008 
om 20.00 uur in de Bibliotheek Zeist, Markt 1 te Zeist. Kaarten kosten 5 
euro in de voorverkoop bij de bibliotheek en 10 euro aan de zaal. 

Leeskringen
Tijdens ‘Nederland Leest’ organiseert Regiobibliotheek U trecht Midden 
bijeenkomsten voor mensen die geï nteresseerd zijn in deelname aan een 
leeskring. Onder deskundige leiding en op een verrassende manier kan men 
erachter komen wat een leeskring doet, krijgt men allerlei tips en ideeën en 
ontdekt men of er belangstelling is voor aansluiting bij een leeskring.
De bijeenkomsten onder leiding van literatuurdocente Henny Verheijden 
vinden plaats in Soest op woensdag 29 oktober van 20.00 tot 22.00 uur, in 
Zeist op donderdag 6 november van 10.00 tot 12.00 uur en in Bilthoven op 
donderdag 13 november, eveneens van 10.00 tot 12.00 uur.
De bijeenkomsten zijn vooral bedoeld voor mensen die zich willen gaan 
aansluiten bij een leeskring. Deelnemers van bestaande leeskringen zijn 
ook welkom! Deelname aan de leeskringbijeenkomst is gratis. Aanmelding 
vooraf kan bij é é n van de bibliotheekvestigingen tot 22 oktober a.s.
Een overzicht van de activiteiten rond Nederland Leest in de regio is te 
vinden op de websites van de bibliotheken aangesloten bij de RU M: www.
regiobibliotheekutrechtmidden.nl

Nederland Leest is een door de CPNB ontwikkelde nationale leesbevorde-
ringscampagne die zich in en om de Nederlandse bibliotheken afspeelt. Het 
doel is om zoveel mogelijk Nederlanders aan te sporen om mee te lezen en 
met elkaar te praten of in discussie te gaan over het boek. ‘Twee vrouwen’ 
bevat veel thema’s die aanleiding geven om over na te denken en iets mee 
te doen. Meer informatie zie ook www.nederlandleest.nl

Documentaire over de milieustraat De Bilt 
Brengt u uw afval ook wel eens afval naar de milieustraat in De Bilt? E n heeft u zich wel eens afgevraagd 

wat ze daar met dat afval doen? De documentaire ‘Hoezo afval?’  van de F ilmgroep Centrum geeft 
antwoord op deze vragen. Veel van het afval blijkt weer nuttig te kunnen worden gebruikt.

W at gebeurt er met he t af val uit de milieustraat?

A fkicken baart 
nieuw koor 

E ind 2007 werden de Shakespearesingers als projectkoor geformeerd, 
specifiek met het oog op het Shakespeareproject in Groenekan.  

N adat het koor afgelopen zomer een succesvolle bijdrage leverde aan 
die geweldige Midzomernachtdroom op F ort R uigenhoek konden de 

deelnemers daarna maar moeilijk aan de stilte wennen.

De koppen werden daarom bij elkaar gestoken en afgelopen maandag,  
6 oktober, zag een staand koor het licht onder de naam ‘Groenekans Muze 
Koor’. Wat repertoirekeuze betreft wil het koor het breed houden en dekt 
‘van Bach tot Beatles’ misschien het beste de lading. Het koor zingt in eer-
ste instantie om het zingen zelf. Maar daarnaast is het koor uiteraard graag 
bereid om in voorkomende gevallen haar repertoire aan te vullen of aan te 
passen aan de repertoirewensen die specifieke culturele projecten in het 
Groenekanse stellen.
Het Groenekans Muze Koor repeteert iedere 1e en 3de maandagavond van 
de maand en het kan nog versterking gebruiken in de tenor- en basregisters. 
Dus, geï nteresseerden, meld u aan bij de artistieke leiding van het koor, 
Jopje Bakker, tel. 06 44436528, e-mail jopjebakker@tritone.nl [ HvdB] .

Het Groenekans Muze Koor he ef t er zin in.



REISCLUB 55+
MAARTENSDIJK - DE BILT
 
Informatie-betaalochtend 
Zaterdag 18 okt.

Nieuwe programma voor 2009 ligt 

ter inzage.

Welkom in Dijckstate 

vanaf 10.00 uur

Inl.0346-212288

Leeg-verkoop kwekerij
Alles moet weg tegen elk aannemelijk bod

O.a.  - Buxus vele soorten en maten bollen
 - Taxus alle maten en bollen
 - Coniferen – Rododendrons – Hulst
 - Sier- loof- en fruitbomen
 - Vaste planten etc. etc.

Op D.V. 17 en 18 oktober 
van ± 10.00 tot 17.00 uur.

Tuinservice van Vliet 06-54751296
Graaf Floris de V weg 23

Hollandsche Rading

V a n  V l i e t

    T u i n s e r v i c e

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

207 1.4 16V XS 3DRS, ZILV. GRIJS MET., RAD/CD, AIRCO, ABS, ER, CV, AIRBAGS,

MLV, ESP, LEDEREN STUUR, 16.000KM ...............................................................................  `06 €.13.700,-

PEUGEOT

1007 1.4 GENTRY, ZILV. GR. MET., ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ................  `06 €.12.950,-

307 SW 2.0 16V AUT., D. PAARS MET., CLIMATE C., CRUISE C., ER, ESP, LMV, ABS,

RAD/CD WISS,AIRBAGS,HALF LEDER INT, 54.000KM .........................................................  `06 €.19.950,-

307 2.0 HDI 5 DRS., ZILV. MET., CLIMATE C., CRUISE C., ER, CV, SB, 162.000KM .............  `03 €.7.950,-

407SW 2.0 HDIF XT PACK, ZWART MET., ZWART LEDER., CRUISE C., CLIMATE C,

RAD/CD/NAV, ABS, LMV, 86.000KM .......................................................................................  `05 €.22.500,-

607  2.2 16V AUT., ZWART MET., ROOD LEDER., RAD/CD/NAV, ER,CV,

CLIMATE C., CRUISE C., LMV, REGENS., MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ................  `03 €.14.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO

CITROEN C3 1.4, BLAUW MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH., 40.000KM..............  `04 €.9.950,-

CITROEN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS., ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB,

ABS, AIRBAGS, CLIMATE C., CRUISE C., 73.000KM .............................................................  `05 €.14.950,-

CITROEN C5 BREAK 2.0 HDI, BLAUW MET., CLIMATE C., ABS, ER, CV, SB,

RAD/CD, REGENS., 162000KM ..............................................................................................  `04 €.11.250,-

CITROEN XSARA 1.6 BERL. 5DRS., ROOD MET., TREKH., ER, CV, SB,154.000KM .............  ’99 €3.750,-

RENAULT SCENIC 2.0 16V, ZWART MET., CLIMATE C., ER, CV, RAD/CD, ABS,

AIRBAGS, TREKH., CRUISE C., MLV, LMV, 105.000KM .........................................................  `03 €.11.950,-

VOLVO V70 D5 AUT., ZWART MET., CRUISE C., CLIMATE C., ER, CV, SB, TREKH.,

RAD/CD, LMV, MLV, ESP, 164.000KM .....................................................................................  `04 €.21.500,-

FIAT DOBLO CARGO 1.3 JTD, WIT, PRIJS EXCL. BTW, 26.000KM ........................................  `06 €.8.500,-

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 1.9 TD, D. BLAUW, RAD/CASS, 144.000KM ........................  `95 €.3.250,-

BUDGET CARS

VW GOLF CL 3 DRS., GROEN MET., APK T/M AUG. 2009, 150.000KM .................................  `92 €.850,- 

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Hollandse Broccoli ..........  500 gr 0,79

Paprika's ..................... 3 voor 0,99

Spinazie ...................  2x300 gr 0,99

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

Elstar handappels .......... héél kilo 0,99

Meloenmix .................  Volle bak 0,99

Goudrenetten ................. 2 kilo 1,49

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

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Alle Stamppotten ........................................................
Alle Rauwkostsalades .................................................

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

100 gr. 0,99

Boeuff
Bourguignon

100 gr. 0,99

Varkenshaas in 
champ- roomsaus 
met gebakken aardappels

Mooie

Hollandse

100 gr. 0,79

Witlof 
Ham - Kaas 

schotel

Gewassen

Mooie

Vers gesneden

De allerbeste

 

De nieuwe collectie 
kerstkaarten 
is binnen!

0346 - 21 21 09www.jvand.nl



Dirigente Carla van der Heijden pro-
beert om de zangers en zangeressen 
op het juiste moment hun partij te 
laten zingen. Tegelijkertijd is Lia Ver-
heul bezig met het geven van regie-
aanwijzingen. De solisten die op het 
moment dat ze niet soleren gewoon 
meezingen in het koor, moeten op tijd 
de juiste positie op het toneel inne-
men. Dat toneel wordt deze avond 
bepaald door de gele lijn van het vol-
leybalveld op de vloer van de zaal. 
Het komt regelmatig voor dat zangers 
of solisten over de rand heen stap-
pen. Doen ze dat straks ook tijdens 
de voorstelling dan tuimelen ze zo de 
zaal in van theater ‘De Kom’ in Nieu-
wegein maakt Lia ze duidelijk.
‘Het gaat allemaal nog te onrustig’, 
vindt de regisseur. ‘Jullie moeten 
niet zo door elkaar lopen’, voegt 
ze er aan toe. De spelers krijgen de 
opdracht rustig in groepjes met elkaar 
te praten, maar dan zonder woorden. 
Hoofdrolspeler Jozef verschijnt ten 
tonele, met z’n broers die hem zullen 
verkopen als slaaf voor Egypte. De 
koorleden hebben er veel plezier in. 

Er wordt veel gelachen, want er gaat 
nog heel veel fout, wat niet zo vreemd 
is als je pas bent begonnen. Wel is 
men al sinds november van het vorige 
jaar bezig met het instuderen van de 
liedjes. Dirigente van der Heijden 
roept dat ze toch wat meer overtui-
ging in de uitvoering wil horen. En 
dan gaat de repetitie weer verder met 
de volgende scène.

Ju bileum
Dit jaar bestaat het gospelkoor 15 
jaar. Vorig jaar ontstond het idee om 
ter gelegenheid daarvan een musical 
op te voeren. Dat heeft het koor bij 
een vorig jubileum eerder gedaan. 
Carla van der Heijden kwam met 
het idee van ‘Jozef’. Het is een van 
oorsprong Engels stuk dat is vertaald 
in het Nederlands. Waar nodig heeft 
de dirigent de teksten van de liedjes 
nog aangepast. In de oorspronkelijke 
vorm bestaat de musical alleen uit lie-
deren. Door Lia Verheul en Ria Stam 
is het omgevormd tot een stuk waarin 
op het toneel de nodige actie plaats 
vindt. ‘Het was een enorme klus’, 

vertellen de dames. ‘We hebben ver-
schillende bronnen er bij gehaald 
waaronder de Bijbel en ook kinder-
bijbels.’ Bij het schrijven hebben de 
dames er rekening mee gehouden 
dat ieder zanger(es) naast het zingen 
in het koor ook een rol in het stuk 
heeft. Er zijn naast Jozef (Jan Hen-
drik Nap) verder nog negen solisten. 
Kees Versluis is de verteller die het 
Bijbelse verhaal vertelt. Hierdoor en 
door het feit dat de gehele productie 
in het Nederlands wordt gezongen, 
kan iedereen het verhaal goed volgen. 
Ook de mensen die niet zo met de 
Bijbel zijn opgegroeid. ‘Dat vinden 
we heel belangrijk’, vertellen Ria 
en Lia. ‘We zijn en blijven een gos-
pelkoor met een boodschap waar we 
helemaal achter staan.’

Kostuums
Het hele koor is druk bezig met de 
uitvoering. De kostuums zijn door de 
koorleden zelf genaaid. Dat hebben 
ze met elkaar gedaan in de kantine 
van DOS op een aantal zaterdagen 
van de afgelopen winter. Toen de 
‘Stoffenschuur’ in Groenekan er mee 
op hield was dat een mooie gelegen-
heid om voor een redelijke prijs vele 
meters stof voor de kostuums in te 
slaan. Weer een ander groepje uit het 
koor bouwt de decorstukken. Ze heb-
ben alles zelf bedacht.

Om tot een goede keuze voor de 
solisten te komen hebben koorleden 
die daar belangstelling voor hadden 
‘auditie’ gedaan op een aantal avon-
den. Er was dus eigenlijk een soort 
competitie. De dirigente heeft uit-
eindelijke de keuze gemaakt wie het 
beste in een bepaalde rol paste. Het 
populaire AVRO - programma op 
zondagavond ‘Op zoek naar Joseph’ 
is dus helemaal niet zo origineel. 
Het grote verschil zit er in dat de 
naam van de Westbroekse ‘Jozef’ al 
bekend was en het hierbij ging om de 
bijrollen. Overigens is de Westbroek-
se musical een andere dan Andrew 
Lloyd’s Webber’s ‘Joseph and the 
amazing technicolor dreamcoat’. Het 
bijbelse verhaal wat als basis dient is 
natuurlijk wèl hetzelfde.

Groot toneel
De uitvoering zal plaatsvinden op 7 
en 8 november in theater ‘De Kom’ 
in Nieuwegein, aanvang 20.15 uur. 
De keuze viel op ‘De Kom’ omdat er 
een groot toneel nodig was en er in de 
zaal 400 zitplaatsen zijn. ‘Sparks of 
Joy’ hoopt op twee maal een uitver-
kocht huis. Alle koorleden zijn druk 
bezig de kaarten, die 10 euro kosten, 
aan de man (of vrouw) te brengen. 
Bij twee uitverkochte zalen speelt 
het koor qui tte. Kaarten kunnen ook 
worden besteld bij Janneke van Hal 
op telefoonnummer 0346 281793 (na 
18.00 uur). Er heeft ook een aantal 
sponsors een bijdrage toegezegd. 

Ondertussen gaat het koor met veel 
enthousiasme druk verder met oefe-
nen. Dat moet echt want er moet 

nog heel veel gebeuren voordat het 
doek op kan voor deze groots opge-
zette musical’, vertellen de dames. 

Ze hebben er alle vertrouwen in dat 
er straks een prachtige voorstelling 
wordt geboden.

advertentie

 De Vierklank 5 15 oktober 2008

Ju bilerend ‘Sparks of Joy’  
brengt musical 

door Martijn N ekkers

Het is dinsdagavond 16 september. In de zaal van het dorpshuis van Westbroek is het gospelkoor 
‘Sparks of Joy’  begonnen met de repetities van de musical ‘Joz ef de Dromer’. 

De meeste koorleden dragen voor de eerste keer hun toneelkleding.

Beeld uit de repetitie van ‘ J ozef  de dromer’ . 

Beeld uit de repetitie:  J ozef  krijgt de mantel om gehange n van de Farao. 

Muziekmarathon 
Maartensdijk

Na het succes van de vorige editie organiseren Kitty Donker en de Biltse 
Muziekschool ook in 2008 weer een Muziek Marathon op zaterdag 29 
november. Deze Muziek Marathon wordt dit jaar voor de 24ste keer gehou-
den in De Vierstee te Maartensdijk. De toegang voor publiek bedraagt 3 
euro (kinderen 1,50). De Muziek Marathon Maartensdijk wordt om 12.00 
geopend door Anne Doedens, historicus en VVD-fractievoorzitter in de 
Biltse gemeenteraad. 

Deelnemers van vorig jaar, maar ook nieuwe inschrijvingen worden uitge-
nodigd om aan dit jaarlijkse evenement mee te doen. Evenals in voorgaande 
jaren is er een deskundige jury aanwezig en zijn er diverse prijzen te win-
nen. Maar, het gaat niet alleen om de prijzen;  het plezier van het muziek-
maken staat voorop!

Deelnemen kan in verschillende groepen: solisten, al dan niet met begelei-
ding van piano of CD, worden verdeeld in drie leeftijdscategorieën: 7 t/ m 11 
jaar, 12 t/ m 17 jaar en 18 jaar en ouder. Ook ensembles van 2, 3, 4 of meer 
personen zijn welkom. In de pauze tijdens het juryberaad (ca .16.30 uur) 
wordt een pauzeoptreden verzorgd door een doedelzakensemble. 

A anmelden
Het aanmeldingsformulier moet uiterlijk 31 oktober worden ingestuurd 
naar Muziek Marathon Maartendijk, De Kwinkelier 47, 3722 AS Bilthoven. 
De inschrijving is pas definitief als de betaling van het inschrijfgeld tege-
lijkertijd heeft plaatsgevonden. Aanmeldingsformulieren kunnen worden 
aangevraagd via de Biltse Muziekschool, tel. 030 2283026. Ze zijn ook te 
downloaden via www.biltsemuziekschool.nl . 

De wandeling start om 14.00 uur 
in de zgn. ‘Kuil van Drakenstein’ 
in Lage Vuursche, te bereiken door 
vanuit het dorp Lage Vuursche 
de weg naar Baarn-Hilversum te 
nemen, vervolgens de eerste afslag 
rechts naar Dagrecreatieterrein Dra-
kenstein. 

De wandeling duurt twee uur en 
staat onder leiding van natuurgidsen 
van het IVN. De wandeling is gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. 
Info: tel. 030 2286511 of tel. 030 
2721611.

P addestoelenwandeling 
bij De Stulp

Op zondag 19 oktober verzorgt het IVN  ( Vereniging voor N atuur- en 
Milieueducatie)  afdeling De Bilt e.o. een publiekswandeling met als 
thema paddestoelen. T ijdens deze wandeling ziet u paddestoelen in 

hun vele vaak verrassende verschijningsvormen en wordt er aandacht 
besteed aan de plaats die de paddestoel inneemt in het fragiele 

evenwicht dat in de natuur heerst.

Deze paddestoelen en deze 
kabouter staan op een andere 
plaats,  dan waar gewandeld 
gaat worden, maar ook deze zijn 
h et aanzien meer dan waard  
[ f oto R ob T immer] .



A dverteren in 

de Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 

0346 21 19 92

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

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

WEEKEND ACTIE

Natuurbrood
met oeroude granen

€1,95

Cointreau
bavaroisetaart

NU €7,95 
(normaal €8,60)

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Wij zoeken een aantal nieuwe enthousiaste en 
gezellige volleyballers (m/v) voor onze
volleybalclub op donderdagavond van 
20.00 - 21.00 uur.
 
Wij spelen al jaren als club recreatief volleybal, 
wel fanatiek, maar ook voor ons plezier en 
ontspanning. De meeste van ons zijn de 40 jaar 
reeds gepasseerd.
 
Kom een keer kijken of
doe een keer mee.
Voor nadere informatie: 
Cees van Loenen,
06-53 72 05 01

Sportvereniging:  De Groene Daan.
  Dorpshuis De Groene Daan  
  Groenekanseweg 87 Groenekan

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

Bikeshop-Loosdrecht
oodweg 3  • 1231 CP  Loosdre ht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

 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.

Mini - cyclaam  1,95
voor binnen + buiten

Chrysanten  2 bos  4,95
   Plant ze nu!
Bloembollen v.a. 1,50
  per pakje

Winterharde violen 5 voor 2,50



Vaak worden er tijdens de interviews, 
gehouden voor artikelen voor ‘Kiek 
nou ’s effe an…’  verhalen verteld, 
die niet direct betrekking hebben op 
het onderwerp van dat moment. Even 
vaak zijn het wel anekdotes, die ver-
tellen over de tijd en omstandigheden 
waarin ze plaats vonden. Deze week 
is het de week van de geschiedenis, 
waarin ons land in het teken van 
‘waargebeurde historische verhalen’ 
staat. Een goed moment om enkele 
van deze eerder genoemde anekdo-
tes te publiceren. Ze zijn verteld in 
de periode vanaf 1989 tot heden, 
opgeschreven en gebaseerd op over-
levering.

Ingezeepte hond
Dorpsbarbier Nowé  woonde vroe-
ger in een witte boerderij aan de 
Dorpsweg, zo ongeveer tegenover 
de huidige Nachtegaallaan in Maar-
tensdijk. Op een zekere dag troffen 
broodbakker Henk van Tongeren en 
huisschilder Evert Boshuis alleen de 
hond van de kapper in de zaak aan. 
Beide neringdoenden zetten het beest 
met een kapmantel om in de kappers-
stoel en zeepten de ‘klant’ in. Toen 
kapper Nowé  even later in zijn zaak 
terugkwam, schijnt hij zich niet in 
gangbaar ABN te hebben geuit.

De eerste ‘stroom’
Omstreeks 1913 kwam er elektrisch 
licht in Maartensdijk en werden de 
tot dan toe met petroleum gestookte 
straatlantaarns vervangen door elek-
trische lantaarns. Henk Wouters die 
toen achter in het dorp naast het 
huidige restaurant de Mauritshoeve 
woonde, vertelde dat op de eerste 
avond, toen het licht zou ‘op gaan’ 
hij met een aantal vrienden onder de 
laatste lantaarnpaal aan de Dorpsweg 
stond. Het moment waarop het elek-
trisch licht aanging was een histori-
sche gebeurtenis. Er zijn die eerste 
avond tot heel laat heel wat dingen 
‘aan het licht gekomen’.

P ruimtabak
Pruimtabak is grofgesneden tabak, die 
niet gerookt wordt, maar waarop men 
kauwt of pruimt. Vervolgens wordt, 
na enige tijd, de tabak uitgespuugd. 
Soms gebruikt men daarvoor een 

speciaal bakje, kwispedoor genaamd. 
Pruimtabak is in verschillende sma-
ken te verkrijgen, onder andere: 
drop, honing en krenten. Deze vorm 
van tabaksgebruik is ontstaan omdat 
men ook op locaties waar (toen al) 
niet (meer) gerookt mocht worden, 
behoefte had aan nicotine.
Groot alarm in de jaren dertig van 
de vorige eeuw. De zolder van het 
gemeentehuis stond in brand. De 
brandweerlieden spoedden zich 
lopend met de bluswagen, die toen 
nog in het brandweerhuisje aan de 
Dorpsweg tegenover de Molenweg 
stond richting gemeentehuis. Een van 
de brandweerlieden keerde echter 
halverwege om en ging weer naar 
huis. Hij was zijn BZK (pruimtabak) 
vergeten.

Ouderdomsrente
Voor het tijdstip waarop in Nederland 
de AOW werd ingevoerd, was iedere 
werknemer genoodzaakt tot aan zijn 
dood te blijven werken. Op een zeker 
moment werd er als voorloper van de 
AOW de ouderdomsrente ingevoerd. 
Iedere werknemer van 65 jaar of 
ouder kreeg vanaf dat moment drie 
gulden per week van de Staat. In die 
tijd werkten velen als tuinderknecht 
op een van de vele buitenplaatsen. 
Het weekloon bedroeg toen veer-
tien gulden per week. De 65-plussers 
voelden zich rijk met die extra drie 
gulden per week. Toch kwam het 
voor dat een van de heren van een 
buitenplaats zijn werknemers die de 

extra drie gulden van de Staat kregen, 
kortte op het weekloon en elf gul-
den per week uitbetaalde. Als reden 
hiervan gaf hij op: ‘jullie hebben het 
altijd met 14 gulden per week kunnen 
redden’.

Oud bruin
Nederlands oud bruin is een onder-
gistend bier met een laag alcoholge-
halte. Het bier heeft een zoete tot erg 
zoete smaak doordat het bier na het 
brouwproces kunstmatig is gezoet. 
Het wordt (nog) regelmatig gebruikt 
in de keuken, onder andere bij de 
bereiding van wild.

Iedereen die vroeger met de hooi-
bouw meehielp kreeg oud bruin (o.a.) 
tegen de dorst. De tuinbaas van Rus-
tenhoven had koetsier Koen Kaptein 
gevraagd de hooiwagen te willen rij-
den. Koen werd ook op oud bruin 
getrakteerd, maar ze hadden voor 
de grap koude koffie in zijn flesje 
gedaan. Hij reageerde daarop met de 
woorden: ‘het is weer niks’. Gekleed 
als koetsier met lange jas en hoge 
hoed was hij hooi aan het afsteken. 
Dit tafereel werkte op de lachspieren 
van zijn baas. Koen sprak toen de 
legendarische woorden: ‘Kaptein heet 
ik, kapitein ben ik en Kapitein zal ik 
blijven, ook op deze hooiwagen’.

De antieke klok
Een jongen, die naast de (huidige 
Hervormde) kerk aan de Dorpsweg 

woonde, belde een antiqua ir in Bilt-
hoven met de mededeling, dat hij een 
grote antieke staande klok te koop 
had. De antiqua ir had belangstelling 
en maakte een afspraak om te komen 
kijken. De jongen nam hem na een 
hartelijke ontvangst mee naar buiten 
en toonde hem de kerktoren als zijnde 
de antieke staande klok. De antiqua ir 
voelde zich behoorlijk beetgenomen 
en keerde pisnijdig huiswaarts.

Valse rooie duiten
Vlakbij de (huidige Hervormde) kerk 
in Westbroek stond een slechtziende 
baas in een snoepwinkeltje. De munt-
eenheid bestond toen uit een halve 
cent, een duit, een cent en een stui-

ver. Schooljongens hadden ontdekt, 
dat wanneer je een halve cent op de 
spoorrails legde, deze nadat de trein 
er over heen gereden was, de grootte 
van een duit had aangenomen. De 
kinderen hebben zo heel wat snoep 
bij de slechtziende baas met valse 
‘rooie’ duiten gekocht.

Gedagzeggers
Een aalmoes of aalmoesgeving, of 
simpelweg liefdadigheid, is de prak-
tijk van het verlenen van geld of 
andere materiële hulp aan armen. In 
vele godsdiensten wordt liefdadig-
heid beschouwd als een verplicht 
element van de geestelijke praktijk. 
Als u een aalmoes openlijk geeft, is 
het goed;  maar als u het in het geheim 

doet en aan de armen geeft, is dat 
beter (christendom).
Begin vorige eeuw sliep er een aantal 
daklozen in een vervallen huis de kast 
genaamd, in Westbroek. Het waren 
zeer volgzame dienaren van koning 
alcohol. Hun trouw aan deze koning 
ging zelfs zo ver dat zij, soms bij 
gebrek aan beter, spiritus dronken. 
Om hun voorraad alcohol op peil te 
houden, gingen zij dagelijks ’voor 
een aalmoes de boerderijen langs 
om ‘gedag te zeggen’. Als blijk van 
waardering kregen ze meestal wel 
wat geld. Wanneer ze de bewoners 
niet thuis troffen, zeiden ze de vol-
gende dag tweemaal gedag ‘ook nog 
van gisteren’. 

E ngelse leesboekjes
Tijdens de Tweede Wereldoorlog stu-
deerde een dochter van een dominee 
aan de Tolakkerweg in Hollandsche 
Rading voor een onderwijsakte in de 
Engelse taal. Op een dag belden er 
twee meisjes van 10 jaar oud aan met 
de vraag of zij Engelse leesboekjes 
mochten lenen. Ze begreep niet goed 
dat kinderen van die leeftijd Engels 
konden lezen, maar gaf de boekjes 
toch mee. 
Na een paar dagen brachten ze de 
boekjes weer terug en vroegen nieu-
we. Dit ging geruime tijd zo door. 
Na de bevrijding hoorde ze dat er 
gestrande Engelse vliegers bij de 
meisjes thuis zaten ondergedoken en 
wat te lezen wilde hebben.

T olakkerweg tijdens de tweede wereldoorlog.
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Week van de 
( Maartensdijkse)  Geschiedenis

Door Koos Kolenbrander

De Week van de Geschiedenis is een landelijke themaweek in N ederland over geschiedenis, bestaat vanaf 
2004 en heeft ieder jaar een ander thema. Het is de bedoeling om geschiedenis dichter bij een groter publiek 

te brengen en toegankelijker te maken. Diverse musea, archieven, VVV' s en gemeenten organiseren in de 
Week van de Geschiedenis ext ra activiteiten. Het thema in 2008 is Verhalen van N ederland en wordt 

gehouden van 11 oktober tot en met 19 oktober. De week in 2008 wordt afgesloten met de N acht van de 
Geschiedenis op zaterdag 18 oktober in het Grand Hotel Krasnapolsky, Dam 9, in A msterdam.

A f gebroken boerderij aan de Dorpsweg ( ter hoogt e van nummer 59, waarin 
kapper N owé  woonde en werkte.

Gemeentehui s ten tijde van de brand. 

Koen Kaptein.

Een duit was het achtste deel van een stuiver. Hij zou een duit in tweeen 
bijten, placht men te zeggen over iemand die erg gierig, een was. En soms 
voegde hij er grommend aan toe: hij schijt niet voor elven! Geen rooie duit 
kreeg je van zo iemand, helemaal niks. Geen rooie cent zeiden ze later ook 
wel (cent =  honderd, eenhonderdste van een gulden). U  snapt er geen hol 
van?  Nou dat rood slaat op het kleine beetje koper in die munt en dat hol 
komt van Holland, dat vanaf 1683 op de florijn (gulden) gestempeld werd. 
Met dit merkteken werd gegarandeerd dat de munt van zuiver (zilver) 
gehalte was. Geen hol op de munt, dat was weinig of niets waard. Trouwens 
geen bal evenzo: het Franse ' balie'  betekent echt, rond, muntstuk. Pop, een 
bijnaam voor de gulden, naar de Nederlandse Maagd op deze munt in de 
periode 1682-1800. Daar komt ook de piek vandaan, want de dame in kwes-
tie hield een lans (=  piek) in haar hand.

Bron:  N umismatische  ( munt- en penningkunde)  Kring Groningen)

W inkeltjes langs de Kerkdijk bij de kerk van W estbroek.



U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

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

Omdat er meer 
is als golfbanen 

Lees de ZOKrant 
Doe Mee, Denk Mee.  
Word  Lid !
 
www.spdebilt.nl of mail debilt@sp.nl 
SP Rozenstraat 24, 3732 DT  De Bilt

Blijf niet mokkend aan de kant staan
Stel een daad en toon je moed
Laat je woede hand in hand gaan
met het goede dat je doet

Een mens is meer – Karel Glastra van Loon 1962-2005 

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

Herfst aanbieding
Knippen 

&
kleurspoeling

€ 34,95
Volop

nieuwe

sieraden

R eisclub 55 + + +
Zaterdag 18 oktober a.s. is er een infor-
matieochtend in de recreatiezaal van 
Dijckstate aan het Maertensplein in 
Maartensdijk van 10.00 tot 11.30 uur. 

Het conceptprogramma voor 2009 ligt 
ter inzage. Mogelijk kunnen er aanpas-
singen worden gedaan naar aanleiding 
van opmerkingen van belangstellenden. 
Voor de herfsttocht van donderdag 30 
oktober zijn nog plaatsen beschikbaar.

Laatste A N BO-fietstocht
Voor de laatste maal in dit seizoen maakt de ANBO De Bilt-Maartensdijk een 
mooie fietstocht. Het gaat opnieuw langs onbekende paden om de herfstkleuren 
te bewonderen. 

Deze herfsttocht is op donderdag 16 oktober. De start is om 09.30 uur bij de 
Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt aan de Jasmijnstraat. De tocht 
is ongeveer 25 km. lang. Er is een koffiepauze en het einde staat om 12.30 uur 
gepland. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Informatie: tel. 030 2285493 
of 030 2201295.
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advertentie

In de ruime woonkamer van Koos en 
Tonny Wubben praten we over hun 
wel en wee, want wie in Hollandsche 
Rading en omgeving de start van 
hun bedrijf heeft meegemaakt, herin-
nert zich nog wel de rampen die hen 
troffen. November 1958 nam Koos 
Wubben de toenmalige bloemisterij 
van Hendriksen aan de Tolakkerweg 
over. ‘We zaten in een directiekeet 
met daarnaast een soort kolenhok’, 
vertellen ze om beurten. ‘Wij zijn 
hier zonder een cent begonnen. We 
hadden helemaal niets en hebben toen 
ook nog een slechte start gehad.’

Dankbaar
‘De bouw van onze eerste kas was 
bijna klaar en toen kwam er een 
wervelwind die alles wegmaaide. 
Alle fresia’s stonden in de kou. We 
waren niet verzekerd en in de wijde 
omgeving is door bewoners gecol-
lecteerd, waarvoor we nog dankbaar 
zijn. We zijn opnieuw gaan bouwen. 
Na een paar weken was de kas bijna 
afgebouwd, maar toen kwam er een 
nog zwaardere storm waarbij de kas 
als een kaartenhuis in elkaar klapte. 
Gelukkig waren we toen wel verze-
kerd. Opnieuw zijn we gaan bouwen, 
maar toen die kas op een paar ramen 

na bijna klaar was, ging het vriezen 
en waren alle planten dood.’  
 
E erste bestelling
Koos is opgegroeid in de kwekerij 
van zijn vader in Rijswijk. Daarna 
is het bedrijf door stadsuitbreiding 
verdreven en werd in Oudewater een 
bloemenkwekerij overgenomen. Daar 
heeft hij als jongeman het vak geleerd. 
Koos en Tonny leerden elkaar kennen 
op de dansvloer in Montfoort. Toen al 
begon de interesse in orchideeën. 

Begin 1958 kwamen ze naar Holland-
sche Rading waar ze de bloemisterij 
van Hendriksen overnamen. Koos 
deed daar zijn eerste bestelling, een 
paar orchideeën om er ervaring mee 
op te doen en nu levert hij over de 
hele wereld. In 1989 zijn ze gestopt 
met de bloemenwinkel. Tonny doet 

veel werk achter de schermen. Zij 
gaat over de bestellingen en de admi-
nistratie, want ze verkopen ook veel 
aan particulieren en via de webside. 

Vernoemd
Het geheim van hun succes ligt in de 
deelname aan internationale tentoon-
stellingen waardoor ze steeds beken-
der werden. In 1975 hebben ze voor 
het eerst meegedaan aan de Wereld 
Orchideeën Tentoonstelling in Frank-
furt, waardoor ze wereldbekendheid 
kregen. Ze behaalden er elf medailles. 
Toen begonnen de uitnodigingen en 
de bestellingen te komen. Heel grote 
bestellingen uit alle delen van de 
wereld. Koos noemt de landen, maar 
het aantal is eindeloos. En Tonny 
glundert want ze gaat vaak mee. 
Intussen zijn er vier soorten orchi-
deeën naar Koos genoemd en in het 

kantoor hangen en staan de prijzen in 
rijen. Toch heeft hij naast al die reizen 
nog kans gezien om deel te nemen 
aan het plaatselijke verenigingsleven 
want Koos is na 26 jaar voorzitter-
schap van de tafeltennisvereniging 
MTTV tot erevoorzitter benoemd. 

Circustent
Tijdens de drie open dagen van de 
tentoonstelling in een grote circustent 
op hun eigen terrein met buitenlandse 
exposanten, is er veel te zien en kan 
er ook worden gekocht. De appel valt 

niet ver van de boom. Rianne, de oud-
ste van hun vier dochters, die 15 jaar 
in de zaak van haar vader heeft mee-
gewerkt, zal met haar eigen bedrijf 
ook op de tentoonstelling staan. Ze 
is getrouwd met een Fransman want 
dat krijg je ervan als je in vele lan-
den zakenreizen doet. Bij Groenrijk 
ernaast mag dan worden geparkeerd. 
Het advies voor belangstellenden uit 
de omgeving is om liefst met de fiets 
te komen, waar bij Groenrijk kan 
worden gestald, want op eigen terrein 
zal onvoldoende plaats zijn. 

Orchideeë n Wubben 50 jaar
Internationale Orchideeëntentoonstelling Hollandsche Rading

door Kees P ijpers

Vrijdag 31 oktober, zaterdag 1 november en zondag 2 november a.s. vindt er bij Orchideeë n Wubben in 
Hollandsche R ading een internationale tentoonstelling van Orchideeë n plaats op eigen terrein ter ere van het 
50- jarig jubileum van de kwekerij. E x posanten en bezoekers komen van heinde en verre, want Orchideeë n 

Wubben is over de hele aardbol bekend.

De exposanten komen uit Engeland, Frankrijk, Duitsland, België en 
Nederland. U it Nederland zijn Floricultura, de grootste orchideeënkwekerij 
van de wereld, en drie orchideeënclubs aanwezig. Daarnaast is de Hortus 
Botanicus uit Leiden vertegenwoordigd met een zeer speciale inzending 
van Orchideeën uit Nieuw-Guinea. Ook Equa toriaal plant uit Engeland is 
aanwezig met flessen zaailingen van de meest uiteenlopende soorten orchi-
deeën. De fameuze Orchideeënschilder Gil Bosque t uit Frankrijk laat zien 
hoe hij werkt. De openingstijden zijn van 10.00 tot 17.00 uur. 

T onny  en Koos in de kas met 40 00 wilde O rchi deeë nsoorten.

Veel voorstanders voor 
kleinschalig dorpshuis 

Eind juli is er door de initiatiefgroep ‘Houdt (dorpshuis) Hollandsche 
Rading kleinschalig’! een handtekeningenactie gehouden. De inzet was een 
kleinschalig dorpshuis, met activiteiten voor alle dorpsbewoners, zonder 
commerciële uitbating, met behoud van rust en natuur en 100%  financiering 
door de overheid. ‘Hier kan wethouder Kamminga niet meer omheen, er 
moet gewoon een kleinschalig dorpshuis komen in ons dorp!’, aldus Saskia 
Sijbrandij van de initiatiefgroep.

‘De opkomst was overweldigend. Er zijn ruim 300 handtekeningen verza-
meld, wat ongeveer neerkomt op een kwart van het aantal inwoners boven 
de 18 jaar’, aldus Sijbrandij. Donderdag 2 oktober jl. heeft de initiatief-
groep deze handtekeningen aan verantwoordelijk wethouder Kamminga 
aangeboden. Zijn reactie was positief: hij gaf aan niets te willen bouwen 
zonder betrokkenheid van de dorpsbewoners. 
De handtekeningenactie was een reactie op de plannen van de gemeente 
om een multifunctioneel complex inclusief gymzaal, hoogbouw en grote 
parkeerterreinen te bouwen in de kleine, groene en kindvriendelijke kern 
van Hollandsche Rading. Gezien de grote response van de inwoners van 
Hollandsche Rading lijkt deze grootschalige variant in ieder geval minder 
kansrijk. 

Dat kinderen zelf ook gedichten 
kunnen schrijven, bleek uit de vele 
inzendingen voor de oproep om een 
gedicht te schrijven. De gehele wand 
in de kinderhoek hing volgeplakt met 
korte en lange gedichten, al dan niet 
versierd met tekeningen. De gedich-
ten worden beoordeeld door een jury, 
waarin de U trechtse dichter Ingmar 
Heytze zitting heeft. De winnaar 
wordt eind oktober bekend gemaakt 
[ SvdL] .

Kinderen stonden en zaten in de rij 
om te lezen en te dicht en.

Kinderen dichten
De Kinderboekenweek van 1 tot en met 11 oktober jl. stond dit jaar in het teken van de poë zie. 

Boeken met gedichten, rijmpjes en versjes lagen opgestapeld bij boekhandel Bouwman in De Bilt. 
A rend van Dam, schrijver van kinderboeken, opende de Kinderboekenweek met een muzikaal optreden 

met gedichten en rijmpjes. 

De informatiebijeenkomst ‘Wat is 
dementie? ’ is speciaal ontwikkeld 
voor partners en familieleden van 
mensen die dementie hebben. Men 
krijgt informatie over de ziekte, 
welke veranderingen er optreden, 
verzorging en beschikbare onder-
steuning en handvatten in het 
omgaan met dementie. 

Daarnaast zal voldoende gelegen-
heid zijn om vragen te stellen. De 
bijeenkomst is op 22 oktober 2008 

van 14.00 tot 16.00 uur in de Maar-
tensdijkse vestiging van SWO De 
Zes Kernen De Bilt, Maertensplein 
96 te Maartensdijk. 

De kosten zijn (incl. koffie/ thee) 
4,50 euro p.p. S.v.p. aanmelden 
z.s.m. bij genoemde vestiging (tel. 
0346 214161) of bij de receptie van 
de Biltse afdeling tel. 030 2203490. 

Voor meer info: Lauk Spelberg, man-
telzorgconsulente tel. 030 2203490.

Informatiebijeenkomst 
‘Wat is dementie’? 



 De Vierklank 10 15 oktober 2008

 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

A anvragen om vergunning 
( artikel 41 Woningwet)  voor:
R eguliere bouwaanvraag 2e fase
•  Hollandsche Rading, nabij Tolak-

kerweg 72, oprichten recreatie-
woning.

Lichte bouwaanvraag
•  Hollandsche Rading, Tolakker-

weg 154, plaatsen hekwerk;
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg 

156, plaatsen erfafscheiding;
•  Hollandsche Rading, Tolakker-

weg 79, geheel vernieuwen/ver-
anderen ingangspoort/hek.

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

Verleende bouwvergunning
•  Groenekan, Kon. Wilhelminaweg 

329, plaatsen dakkapel voordak-
vlak (6-10-2008);

•  Maartensdijk, Pr. Marijkelaan 
55, vernieuwen bijgebouw (7-10-
2008);

•  Westbroek, Kerkdijk 5, vernieu-
wen kozijnen (2-10-2008).

Verleende bouwvergunning 2e fase
•  Groenekan, Nieuwe Weteringse-

weg 140, oprichten woning (2-10-
2008).

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

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

Wilt u bouwinformatie of ter 
inzage liggende stukken inzien? 
Maak dan een afspraak met de 
afdeling Vergunningen en T oe-
zicht  op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdagen van 
15.00 – 19.00 uur is de afdeling 
alleen op afspraak open via tele-
foonnummer ( 030)  228 94 11. 
Voor ter inzage liggende stuk-
ken en overige informatie ( geen 
bestemmingsplan)  kunt u zonder 
afspraak op bovengenoemde ope-
ningstijden bij ons langskomen. 

Openbare kennisgeving kapvergun-
ning

Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft op basis van artikel 4.3.2. van 
de Algemene plaatselijke verorde-
ning 2007 gemeente De Bilt een 
kapvergunning verleend voor:

Groenekan:
•  1 suikeresdoorn en 1 els, 

Kastanjelaan 2 (09-10-2008).   

Hollandsche R ading:
•  1 prunus, Spoorlaan 77 

(09-10-2008).

Maartensdijk:
•  5 beuken, Dorpsweg t.h.v. nr. 

175 Gemeente Herplant Noodkap 
(20-3-2008).

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 

telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt, Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven.

APV

E venementenvergunning 
De burgemeester van de gemeente 
De Bilt maakt bekend dat voor 
de tentoonstelling KAAP een eve-
nementenvergunning is aange-
vraagd. Het betreft een internatio-
nale kunstmanifestatie op 31 mei, 
1,6,7,13,14,20,21,27,28 juni,4,5,11 
en 12 juli 2009 van 10.00 tot 18.00 
uur op Fort Ruigenhoek te Groe-
nekan.

Bovengenoemde aanvraag ligt vanaf 
de publicatiedatum vier weken ter 
inzage in de kamer van Openbare 
Veiligheid op het gemeentehuis aan 
de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven. U kunt uw zienswijze schrif-
telijk indienden bij de burgemeester 
van de gemeente De Bilt, Postbus 
300, 3720 AH in Bilthoven.

Juridische Zaken

R apport Gemeentelijke ombuds-
man
Naar aanleiding van een verzoek 
ingediend tot onderzoek naar een 
gedraging van de gemeente De Bilt 
heeft de Gemeentelijke ombuds-
man een rapport opgesteld.
Het college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt maakt 
bekend dat deze bij besluit van 30 
september 2008 dit geanonimiseer-
de rapport van de Gemeentelijke 
ombudsman ter inzage legt.
Tijdens kantooruren kunt u tot 
veertien dagen na deze publicatie 
dit rapport inzien bij het informa-
tiecentrum van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven.

Bilthov en, 15 oktober 2008

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

Werk in uitvoering

De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
•  Bilthoven: vervangen riolering Bachplein/Beethovenlaan: tot eind oktober 2008;
•  Bilthoven: asfalteren gedeelte berlagelaan: op 21 oktober 2008;
•  De Bilt: Wegwerkzaamheden Waterweg 1e fase: tot half december 2008;
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk.

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunningen

APV

Juridische Zaken

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl

M ededeling:  Het gem eentenieu w s is 
v olledig in dez e ru b riek  op genom en.  
A lleen v oor de be ke ndm aki ngen en v er-
gu nningen is een selectie opge nom en, 
w aarbi j  in ieder gev al alle inf orm atie 
ov er de dorps ke rnen w ordt v erm eld. V ol-
ledige v erm elding v an de be ke ndm aki n-
gen v oor de ke rnen D e B ilt en B ilthov en 
staan w eke lij ks  in de B iltB u is/ B C  en op 
de w ebs ite v an de gem eente D e B ilt w w w .
debi lt.n l.

V ervolg op pagina 1 1

‘Hoezo afval?’
Bent u benieuwd wat er met uw afval gebeurd nadat u dit bij onze milieu-
straat heeft afgeleverd? Op 22 en 26 oktober aanstaande zendt RTV De 
Bilt vanaf 19.00 op elk heel uur de documentaire ‘Hoezo afval?’ uit. Deze 
documentaire, gemaakt door Filmgroep Centrum, laat zien wat er allemaal 
bij komt kijken om het afval op een goede manier te verwerken. 

Melden van storing
straatverlichting

Het onderhoud van de straatverlichting wordt uitgevoerd door CityTec. De 
gemeente heeft met dit bedrijf een overeenkomst gesloten inzake het onder-
houd van de straatverlichting en het oplossen van storingen.

Storingen aan de straatverlichting kunt u rechtstreeks melden aan dit 
bedrijf, via het algemene storingsnummer van CityT ec 0800- 2489832 
dan wel via de website van CityT ec www.citytec.nl
 
Storingen worden in het algemeen binnen maximaal 5 werkdagen verhol-
pen. Het opheffen van complexe storingen kan soms langer duren. Bij de 
melding geeft u aan waar de storing betrekking op heeft. Iedere lichtmast 
heeft daarvoor een eigen, identiek nummer dat u hierbij vermeldt. 

Sport mee!  nieuws
Op dinsdag 7 oktober heeft op de 
velden van SCHC (Kees Boekelaan 
1) een demonstratie van Knotshoc-
key, een hockeyvariant speciaal voor 
senioren, plaatsgevonden. Zo’n 11 
belangstellenden, allen zonder hockeyervaring, werden op de club ontvan-
gen. Na een korte uitleg over het spelletje werd  een warming-up gedaan en 
vervolgens speelden de aanwezigen een spelletje Knotshockey. Het ging er 
fanatiek aan toe! Na afloop werd onder het genot van een hapje en een drankje 
nagepraat. De deelnemers waren erg enthousiast. SCHC streeft er naar een 
Knotshockey groep op te starten op de dinsdagochtend. Na de herfstvakantie 
gaat deze groep van start. Belangstellenden kunnen zich melden bij Sport 
Mee! De Bilt op 06 - 13 66 27 78 of info@sportmeedebilt.nl.   

Kijk ook eens op www.sportmeedebilt.nl

Hollandsche R ading
Wijk- en Dorpsgericht Werken Hollandsche 
R ading bijeenkomst bewonersoverleg op woens-
dag 22 oktober 2008  in het dorpshuis om 20: 00 
uur. 

A genda
1.  Opening en eventuele mededelingen 
2.  Concept verslag bijeenkomst 2 juli 2008 
3.  Ingekomen & verzonden stukken 

4.  Voortgang diverse punten actielijst 
5.  Stand van zaken Projectplan Dorpshuis 
6.  Voortgang vaststellen van ‘status’ bewoners-

overleg - discussie op onderdeel “omvang en 
deelname”

7.  Rondvraag en sluiting.

Deze vergadering van het bewonersoverleg is 
openbaar en toehoorders zijn zeer welkom. Wan-
neer u een inbreng wilt hebben bij een bepaald 
agendapunt, verzoeken wij u dit te melden bij het 
secretariaat van het bewonersoverleg: wdwhol-
landscherading@gmail.com

Tel. (035) 577 19 97 of 577 18 39 of bij de wijk-
contactambtenaar Annemieke Vos tel. (030) 228 94 
11, e-mail: VosA@debilt.nl
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R aadsagenda 
gemeente De Bilt

Openbare vergadering van de raad van de gemeente De Bilt, te 
houden op donderdag 23 oktober 2008 aanvang 20.00 uur in de 

nieuwe raadzaal van het gemeentehuis te Bilthoven.

A genda
1.  Vaststelling agenda raad 
2.  Vragenuurtje raadsleden
3.  Vaststelling notulen 25 september 2008
4.  Lijst ingekomen stukken
5.  Spreekrecht burgers 

Voorstellen
6.  Rekenkamerrapport Inhuur derden
7.  Vaststellen wijzigingsverordening inburgering
8.  Aanpassen regelgeving in verband met nieuwe Wet ruimtelijke 

ordening
9.   Formeel uitwerkingsbesluit raadsbesluit d.d. 26 juni 2008 inzake 

commissies en werkgroepen uit de raad
10.  Initiatiefvoorstel GroenLinks&PvdA zwembad
11.  Rondvraag 

12.  Verzamelvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen
13.  Vaststellen wijzigingsverordening inburgering

T oelichting raadsagenda:
De boven de streep genoemde agendapunten zijn bespreekpunten, de onder 
de streep genoemde agendapunten zogenoemde hamerstukken: daarover 
vindt in principe geen nadere bespreking plaats. 
M.b.t. agendapunt 5 “ spreekrecht burgers” : op grond van het Reglement van 
orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen spreekrecht 
ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een commissiever-
gadering gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking tot de onder 6 
t/ m 10 geagendeerde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn besproken in 
de commissievergaderingen Openbare Ruimte en Burger & Bestuur van 9 
oktober 2008. Het vorengaande geldt tevens voor de onderwerpen onder de 
streep, welke onderwerpen als hamerstukken zijn geagendeerd.

T er inzage legging:
De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 
website te raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisa-
tie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering). De raadsagenda 
ligt verder met ingang van 14 oktober a.s. ter inzage in het gemeentehuis 
(informatiebalie), de Openbare leeszaal in de bibliotheek in het winkelcen-
trum De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de bibliotheek De 
Bilt en de bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het servicepunt te 
Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate te Maartensdijk, 
VVSO WVT a/ d Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie a/ d Prof. dr. 
T.M.C. Asserweg te De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen a/ d Jasmijnstraat te 
De Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen alleen ter inzage in 
het fractiehuis.

R aadsvergadering COT  rapport 
verplaatst naar 30 oktober

Op verzoek van de commissie Burger en Bestuur is de raadsvergadering 
van 8 oktober uitgesteld naar donderdag 30 oktober aanstaande om 20.00 
uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis. De gemeenteraad bespreekt 
tijdens deze buitengewone raadsvergadering de uitkomsten van het onder-
zoek van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en de 
inspraakreacties van belanghebbenden.

R eageren op het COT -rapport 
Inmiddels heeft de gemeente een aantal inspraakreacties ontvangen.  Deels 
zijn deze toegelicht tijdens de commissievergadering op 2 oktober. Alle 
tot nu toe binnengekomen reacties zijn aangeboden aan de gemeenteraad. 
Indien u nog wilt reageren kan dat tot en met vrijdag 17 oktober aanstaande. 
Dit kan per e-mail naar communicatie@debilt.nl of schriftelijk.  

Bezoek bunkerterrein voor omwonenden
Tijdens de bijzondere commissievergadering van 2 oktober jongstleden is 
gebleken dat een aantal omwonenden graag het bunkerterrein wil bezoe-
ken. Daarom heeft de gemeente besloten tot het organiseren van een aantal 
bezoekrondes. Deze zijn alleen toegankelijk voor direct omwonenden, die 
zich vooraf hebben aangemeld. Zij hebben daarover een brief ontvangen 
van de burgemeester.

De belangstelling voor de Julianalinde 
dateert bij Mulder al vanaf de tijd, dat 
hij zijn eerste schreden in Maartens-
dijk zette: ‘Alhoewel ik geen gebo-
ren Maartensdijker ben (mijn wieg 
stond in Nunspeet op de Veluwe) 
vind ik Maartensdijk een prachtig 
dorp. Prachtig vanwege haar mooie 
buitenplaatsen, boerderijen met brug-
getjes, de middeleeuwse dorpskerk 
langs de Dorpsweg. In 1928 plantte 
de voormalige gemeente een boom 
ter gelegenheid van de 18de verjaar-
dag van toenmalig prinses Juliana. 
Een geweldige geste van de gemeente 
waarmee de aanhankelijkheid van ons 
vorstenhuis werd aangetoond. Het 
verdriet mij zeer, wanneer je zo’n 
prachtige gedenkwaardige boom met 
zo’n mooie kroon er zo bij ziet staan. 
De boom wordt nooit gesnoeid, het 
gras eronder kun je wel hooien, de 
afgevallen takken worden niet opge-
ruimd. Grofweg gezegd is het een 
haveloze bende onder de Juliana-
linde’.

Voetpad
Mulder vertelt vervolgens van al zijn 
inspanningen deze nalatigheid bij de 
gemeentelijke instanties aan te kaar-
ten. Ze bleven allemaal vooralsnog 
zonder resultaat. ’Meerdere keren 
meldde ik het evenals het slechte 
onderhoud van het voetpad langs de 
Dorpsweg. Mijn vrouw kan daar zelfs 
met haar rollator niet veilig over al 
die losliggende tegels en andere hob-
bels lopen. Op een vergadering van 
een plaatselijke politieke partij in het 
eerste kwartaal van 2008 beloofden 
gemeenteraadslid Johan Slootweg 
en burgemeester Gerritsen zich te 
beijveren het al klaarliggende budget 
van 2007 nu eens daarvoor te gaan 
gebruiken. Tot op heden echter zonder 
resultaat. Op diezelfde bijeenkomst 
vroeg ik opnieuw aandacht voor de 
Julianalinde. Ik noemde het aanbren-
gen van bijvoorbeeld bodembedek-
kers, houtsnippers of grint. Beide 
bestuurders zegden toe dit ‘mee te 
zullen nemen’. Ik ben van de goede 

bedoelingen van beiden overtuigd, 
maar er gebeurde verder niets. Later 
heb ik contact gezocht met de afde-
ling groenvoorziening, waar werd 
toegezegd dit gelijk door te zullen 
spelen. Nog weer later had ik contact 
met een andere gemeenteambtenaar 
(het ging toen overigens over iets 
totaal anders), waarbij deze toezegde 
de vragen over het onderhoud aan de 
linde (die hij opschreef waar ik bij 
stond) ter bestemde plaats te brengen. 
Tot nog toe is alles zonder resultaat 
gebleven

Hoog
Het zit Mulder hoog, dat er zo met 
deze Koninklijke boom wordt omge-

gaan: ‘Als het waar is, dat onze hui-
dige vorstin straks in Lage Vuursche 
gaat wonen en ze zal regelmatig over 
de Dorpsweg gaan, dan moet het toch 
ook haar pijn doen te zien hoe er met 
deze boom van wijlen haar moeder 
wordt omgegaan. En het is niet alleen 
dat. 
Er zijn in deze gemeente goede voor-
beelden van zaken, waarbij door bur-
gers terechte aandacht werd gevraagd 
voor iets, waar wat mis mee was 
en die door de gemeente direct of 
wat later werden hersteld. Alleen het 
onderhoud van en rondom de Juli-
analinde is blijkbaar nog niet op een 
aandachtspuntenlijstje geplaatst. Dat 
vind ik jammer’. 

Verzorging Ju lianalinde slecht
door Henk van de Bunt

Wanneer je Maartensdijk bij de rotonde bij het voormalig gemeentehuis binnenkomt, staat aan 
de rechterzijde in een driehoekig perceeltje sinds 30 april 1927 een ‘Koninklijke’ lindeboom. 

Koninklijk vanwege haar naam, welke zij bij het planten ontving:  Ju lianalinde. De verzorging van de boom 
en de grond eromheen is een doorn in het oog van Maartensdijker Gerrit Mulder. A l vele keren trok hij 

aan de gemeentelijke bel, maar zo langzamerhand voelt hij zich ‘een roepende in de woestijn’.

Het zit Mulder h oog,  dat er zo met deze Koninklijke boom wordt omgegaan.

Het thema is ‘125 Grote Liefdes’, aan-
winsten van het Nationaal Kunstbezit 
1883 – 2008. Het betreft allemaal 
topstukken, verworven met steun van 
Vereniging Rembrandt. Meer dan 30 
Nederlandse musea staan bruiklenen 
af voor een selectie van de beste 
kunstwerken die zij met steun van 
de Vereniging Rembrandt hebben 
verworven. Het aankopen van schil-
derijen van Rembrandt, van portret-
ten van de helden des vaderlands of 
belangrijke kunstenaars uit de Gou-

den Eeuw, was favoriet in de beginja-
ren van de vereniging. Later verlegde 
de aandacht zich ook naar buiten-
landse oude meesters, zoals Goya en 
Mattia Preti. 

De laatste 30 jaren zijn werken van 
klassiek moderne kunstenaars aange-
kocht, zoals Manet, Chagall, Picasso, 
Matisse, de Amerikaanse expressi-
onisten, zoals Willem de Kooning, 
Philip Guston en Rebecca Horn. 
Hoewel het beleid sinds de oprich-

ting is gewijzigd, is het duidelijk 
dat de tentoonstelling ‘125 Liefdes’ 
grote kunstwerken zal bevatten, die 
als het ware een canon van vooral de 
Nederlandse kunst zullen vormen. De 
lezing wordt gehouden op donderdag 
23 oktober 2008 van 10.00 tot 12.00 
uur in de Bibliotheek Bilthoven, De 
Kwinkelier 20. Kaarten kosten 5 
euro voor leden en 7,50 euro voor 
niet leden en zijn verkrijgbaar bij 
alle vestigingen van de bibliotheken 
gemeente De Bilt. 

Kunstlezing
N aar aanleiding van een overzichtstentoonstelling in het Van Gogh Museum te A msterdam 

( van 3 oktober 2008 tot 18 januari 2009)  wordt op 23 oktober in de bibliotheek Bilthoven een kunstlezing 
gehouden door freelance kunsthistorica Joh anna van N ieuwstadt. 

A dv erteren in de V ierkl ank!  Iets v oor u ? B el dan 0346 21 19 92
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Het doel van de lessen voor kinde-
ren is enerzijds het vergroten van de 
weerbaarheid om te voorkomen dat 
zij slachtoffer worden van machts-
misbruik, anderzijds het voorkomen 
dat kinderen zichzelf schuldig maken 
aan grensoverschrijdend gedrag. 
De lessen worden verzorgd door 
een zogeheten ' preventiewerker'  en 
gegeven volgens de Marietje Kes-
sels methodiek. Deze methodiek is 
seksespecifiek van aard. Dit betekent 
dat jongens en meisjes gescheiden les 
krijgen. De jongens krijgen in prin-
cipe les van een mannelijke preven-
tiewerker, terwijl de meisjes worden 
geï nstrueerd door een vrouwelijke 
collega. De cursus bestaat uit 8 lessen 
van steeds anderhalf uur. De meisjes 
hebben van 15.45 tot 17.15 uur les, 
de jongens van 17.30 tot 19.00 uur. 
Alle lessen zijn op dinsdag. De kosten 
bedragen 40 euro.

Vrouwen
De vrouwen leren in zes lessen van 
twee uur hoe zij de kans dat zij 
slachtoffer worden van geweld of 
grensoverschrijdend gedrag kunnen 
verkleinen. Wanneer iemand gecon-

fronteerd wordt met verschillende 
vormen van intimidatie of geweld 
kan daar op verschillende manieren 
mee omgegaan worden: wellicht is 
weglopen een mogelijkheid, kan het 
slachtoffer zich uit de situatie red-
den door met de aanvaller te praten, 
is het mogelijk om anderen om hulp 
te vragen of kunnen in uiterste nood 
fysieke technieken gebruikt worden 
om de aanvaller af te houden. In som-
mige gevallen is alleen al een goede 
houding al voldoende om te voorko-
men dat iemand slachtoffer wordt. 
Omdat het van de situatie afhankelijk 
wat de beste tactiek is, wordt in de 
cursus op al deze methoden ingegaan. 
Hoewel een flink gedeelte van de tijd 
besteed wordt aan het oefenen van 
fysieke technieken, is het absoluut 
niet nodig een sportieve achtergrond 
te hebben. De cursus staat open voor 
alle vrouwen vanaf 18 jaar en wordt 
op dinsdagavond van 19.15 tot 21.15 
uur gegeven.

De kosten voor deze lessen zijn 97,50 
euro. De docent(e) van Skidbladnir 
is aangesloten bij de Beroepsvereni-
ging voor Docenten Weerbaarheid en 

Zelfverdediging (BWZ). Deze erken-
ning geeft een extra kwaliteitsgaran-
tie;  kijk voor meer informatie ook 
op www.weerbaarheid.nu en www.
bwz.nu.

Inschrijven voor de lessen kan met 
ingang van heden bij buurthuis  
’t Hoekie aan de Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg 2 in De Bilt, iedere dag 
van 9 tot 17 uur. Er kan ook telefo-
nisch ingeschreven worden (tel. 030 
2201702) of e-mail: info@buurtwerk-
debilt.nl. Graag naam, adres, telefoon-
nummer en (bij de kindergroepen) 
leeftijd van de deelnemer vermelden. 
Betaling na ontvangst van een beves-
tigingsbrief. Er is een kortingsrege-
ling van toepassing voor iedereen met 
een belastbaar inkomen van minder 
dan 35.000 euro per jaar. Info. bij 
het buurthuis. De weerbaarheidles-
sen worden georganiseerd door de 
werkgroep buurtsport van Sport Mee 
De Bilt. In deze werkgroep werken de 
volgende organisaties samen: Stich-
ting Jeugd Punt, Stichting Jeugd– en 
Jongerenwerk Maartensdijk, VVSO 
WVT, Stichting Buurtwerk De Bilt, 
Gemeente De Bilt.

Weerbaarheidtrainingen 
 

Op 21 oktober starten er trainingen weerbaarheid in Buurthuis ’t Hoekie. E r starten groepen voor 
10 t/ m 12 jarigen ( meisjes en jongens)  en een groep voor vrouwen. Bij voldoende belangstelling kan er ook 

een groep powerkids worden gestart. Die is bedoeld voor kinderen van 7 t/ m 9 jaar. 

Op ‘t bankje
‘Wat zit u hier eenzaam en alleen te 
wezen’, zegt de vrouw van een jaar 
of zeventig die naast me neerploft. 
‘Ik zal u wel even gezelschap komen 
houden. Dat vindt u toch wel goed? ’ 
Ik zwijg, want de vrouw lijkt me 
een opdringerig type en daar hou 
ik niet zo van. Ik vrees dat ik haar 
gezelschap toch maar gewoon moet 
accepteren. Zeggen dat ik er niets voor voel durf ik niet. Laat het je maar 
overkomen, denk ik. ‘Ik was net bij mijn dochter aan de deur, maar die zei 
dat ze me vandaag niet kon hebben. Ik snap het wel, ze heeft een nieuwe 
vriend en dat wil ze mij niet zeggen. Maar een kennis van mij woont vlak 
bij haar en heeft het me verteld.’ Mijn voorgevoel dat de vrouw geen pret-
tig gezelschap zal zijn wordt al een beetje bewaarheid. Ze lijkt me een 
echte roddeltante die zich overal mee bemoeit. Ik probeer de boot steeds af 
te houden als ze mij probeert uit te horen. Aanval is de beste verdediging 
heb ik altijd geleerd, dus begin ik haar op haar eigen manier te bevragen. 
‘Houdt uw man niet van wandelen’, vraag ik. ‘Mijn man... ja, die hield 
zo erg van wandelen dat hij op een dag de deur is uitgegaan en niet meer 
teruggekomen. Dat was geen wandelaar, maar een schuinsmarcheerder. 
Stiekem achter de vrouwen aan. Maar ik heb hem flink uitgekleed bij de 
scheiding.’ Ze zwijgt en ik heb zonder dat ik hem ken medelijden met de 
man. Aan de andere kant mag hij blij zijn dat hij van haar af is. ‘Ik zie hem 
gelukkig nooit meer, maar van mijn kennis hoorde ik dat hij nog wel eens 
bij mijn dochter komt. Nou, ze doet maar. Misschien moest hij wel bij haar 
op bezoek komen en wilde me daarom niet ontvangen’, zegt ze met een blik 
van ja, dat zal het wel wezen. Doorgaan met vragen stellen, denk ik en haar 
geen kans geven. ‘U  gaat zeker nog wel eens op stap‘, zeg ik maar gauw. 
Ze begint te glunderen. ‘Ja als er dagtochten zijn die niet teveel kosten ben 
ik van de partij. Niet dat ik zoveel van busreizen hou, maar je ziet nog eens 
andere mensen en dan kun je lekker kletsen. Meestal is er een maaltijd bij 
en dan hoef ik weer niet te koken.’ Ik probeer alweer een andere vraag te 
bedenken om haar maar aan het woord te laten. ‘Doet u ook nog wat aan 
vrijwilligerswerk’, vraag ik. Ze kijk me vies aan, alsof ik een onoorbaar 
voorstel heb gedaan. ‘Vrijwilligerswerk? , Nee, dat moeten anderen maar 
doen. Ik heb genoeg met mezelf.’ Daar wil ik meer van weten. ‘Heeft u 
dan een hobby, een tuin of zoiets? ’ Ze schudt haar hoofd. ‘Nee, daar heb 
ik helemaal geen zin in. Ik kijk televisie en lees wel eens wat.’ Dat valt 
me dan toch weer van haar mee. ‘Dan komt u natuurlijk nog wel eens in 
de bibliotheek’, zeg ik. Weer schudt ze haar hoofd. ‘Nee, ik lees de Story, 
Privé  en Weekend, dat vind ik wel genoeg. Ik doe het samen met die kennis 
van me. De ene week koop ik de blaadjes en de andere week zij. Dan kom 
je toch een beetje uit de kosten.’ Het wordt me nu toch een beetje te veel. 
Een zinnig bankjesgesprek zie ik met deze vrouw niet zitten, daarom zeg ik: 
‘Ik ga maar eens naar huis een kopje koffie drinken.’ Dat opent een nieuw 
perspectief voor de vrouw. ‘U  kunt ook bij mij koffie komen drinken, hoor.’ 
Ik reageer niet eens en ga er als een haas vandoor.

Maerten 

De laatste bijeenkomst van het bewo-
nersoverleg HR was op 2 juli –  vlak 
voor de zomervakantie, normaal 
gesproken gebeurt er in zo’n periode 
niet veel. Echter, een aantal bewo-
ners richtte een initiatiefgroep op en 
besloot om via handtekeningen het 
draagvlak te peilen voor een klein-
schalig dorpshuis.

Daarop kwam een oproep vanuit de 
gemeente naar het bewonersoverleg 
om met deze groep van gedachten te 
wisselen. Als antwoord hierop is een 
schriftelijk verzoek tot het college 
en de raad gestuurd om op de kortst 
mogelijke termijn met ' kleinschali-
ger'  alternatieven te komen met een 
100%  financiering door de gemeente. 
Hierop is door nog geen officieel ant-
woord ontvangen.

Wanneer er ook uitgewerkte, klein-
schaliger opties liggen willen wij als 
bewonersoverleg graag meewerken 
om een informatieavond te beleggen, 
zodat alle inwoners van Hollandsche 
Rading op een adequa te wijze over de 
bouw van het nieuwe dorpshuis hun 
mening kenbaar kunnen maken. 

Bij het fietspad is een nieuwe pick-
nicktafel geplaatst waarvan veel en 

dankbaar gebruik gemaakt is door de 
vele recreanten. Ook de asfaltlaag is 
door het recreatieschap vernieuwd 
– het fietst weer fantastisch! Onze 
zorg is echter wel de aansluiting naar 
het verkeer op de lanen met daar-
bij de ingang van de school. De 
gevraagde snelheidbeperkende voor-
zieningen worden een dezer dagen 
aangebracht!
Ook het wegdek van het Schepers-
veld is tot ieders grote tevredenheid 
gerenoveerd. Voor de slechte weg-
kanten en kuilen in het wegdek van 
de Karnemelksweg blijven wij aan-
dacht vragen.

Verder zijn ook in de lanen van ons 
dorp de bomen flink gesnoeid – goed 
voor de bomen en meer ‘lucht’ voor 
de bewoners. Het onkruid in het grind 
blijft een probleem, en zoals dat met 
onkruid gaat –  het lijkt niet uit te 
roeien - we moeten het blijven ach-
tervolgen, wel of niet branden, schof-
felen, of ecogif?  Hierover zijn we in 
overleg.

Het trapveldje achter het tijdelijke 
dorpshuis is opgeknapt/ opgelapt en 
leuke bordjes zijn geplaatst om erop 
te wijzen dat het daar geen uitlaat-
plaats voor honden is... En recentelijk 
is een pannaveldje geplaatst op het 
speelterreintje vlakbij de school. 

Het bewonersoverleg van Wijk- en 
Dorpsgericht Werken Hollandsche 
Rading functioneert nu een aantal 
jaren. Dit gebeurt aan de hand van 
een aantal informele regels die in de 
loop van de tijd al werkende tot stand 
zijn gekomen. Nu zijn we op ‘n punt 
aangekomen dat er behoefte ontstaat 
aan een vastere structuur, gegoten 
in een soort van verenigingsstatuut. 
Deze wordt in concept voorbereid 
en komt ter discussie. Het eerste 
gedeelte zal gaan over het aantal 
leden, zittingsperiode, voorwaarden 
van deelname, enz. 

Intussen is door de gemeente een 
concept convenant opgesteld voor 
Wijk- en Dorpsgericht Werken – dit 
loopt dus mooi parallel aan onze 
voorbereiding ‘status bewonersover-
leg Hollandsche Rading’.

Wij proberen als bewonersoverleg 
WDW Hollandsche Rading om met 
elkaar voor alle inwoners een bijdra-
ge te leveren aan een prettige, veilige 
en mooie woonomgeving. 

U w inbreng, ideeën of meningen 
daarover horen wij graag tijdens de 
bijeenkomst op 22 oktober a.s. in tij-
delijk dorpshuis, 20.00 uur, of via ons 
secretariaat wdwhollandscherading@
gmail.com

Bewonersoverleg 
Wijk- en Dorpsgericht Werken - Hollandsche R ading

W at er z oal gebe u rde de af gelope n tij d…

De natuur in ons hart

N ajaarsvlinder op he rf staster. ( f oto:  A nnemieke van Z anten)
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Witte de With sneuvelde op 8 novem-
ber 1658 bij de Slag in de Sont. 
Op 7 oktober 1659 werd hij met 
grote pracht begraven in de Grote of 
Laurenskerk in Rotterdam. Dit jaar is 
het dus 350 jaar geleden dat Witte de 
With overleed. Hij is de enige echte 
grote Rotterdamse zeeheld, dus vindt 
de herdenking ook in die stad plaats. 
Scheepswerf De Delft aan de Schie-
haven staat daarbij centraal. Dinsdag 
1 juli presenteerden de organisatoren 
de plannen voor het Witte de With 
Jaar. 

Opening
Op 8 november komt de U trechtse 
Commissaris van de Koningin Roel 
Robbertsen met het U trechtse Sta-
tenjacht in Rotterdam het boek met 
de teksten van het manuscript van 
het scheepsjournaal van het schip 
De Delft overhandigen aan de burge-
meester van Rotterdam Ivo Opstelten. 
De Delft maakte onder commando 
van kapitein Witte de With in 1623 
deel uit van de Nassause Vloot. Anne 
Doedens kreeg dit manuscript in 1989 
in handen. Het bevindt zich in het 
U trechts Archief en is geschreven 
door jonkheer Willem van Brede- 
rode. Petrus Eyckenberch, die voor 
rekening van de Staten van U trecht 
in Leiden studeerde, heeft het afge-
schreven. Dat is ook de reden waarom 
het manuscript in U trecht is ontdekt. 
Met de overhandiging van het boek 
wordt het Witte de With Jaar geopend 
en begint op Scheepswerf De Delft 
gedurende een jaar de expositie Tocht 
van de Nassause Vloot en Leven van 
viceadmiraal Witte de With. Tijdens 
het eerste weekend worden twee boe-
ken van Anne Doedens gepresen-
teerd. Op jacht naar Spaans zilver en 
Het Leven van viceadmiraal Witte de 
With. 

Jaar programma
Het Witte de With Jaar begint met 
de expositie Op jacht naar het zilver. 
Gedurende drie maanden wordt een 
educatief programma voor scholen 
gehouden. Daarbij zijn tien minuten 
te zien van een in Peru gemaakte 
tekenfilm. In de film wordt de aan-
komst van de Nassause Vloot in beeld 
gebracht. In Peru werd de film een 
bestseller, die 400.000 bezoekers trok. 
In het voorjaar krijgen de Nassause 
Vloot en de West-Indische Com-
pagnie alle aandacht. Witte de With 
was vlaggenkapitein van Piet Hein 
en heeft in 1628 de aanzet gegeven 
om de zilvervloot te veroveren. Ook 
de slavernij krijgt aandacht, omdat 
Witte de With ook bij die handel 
betrokken is geweest. Er wordt daar-
bij samengewerkt met de Surinaamse 
en Antilliaanse gemeenschap. In de 
zomer van 2009 wordt een weekend 
rond piraten, zeerovers en kaapvaart 
georganiseerd. Veel zeehelden uit de 
zestiende en zeventiende eeuw zijn 

van oorsprong kaapvaarders die han-
delsbelangen moesten beschermen. 
In augustus 2009 komt het laatste 
deel van het leven van Witte de With 
in beeld. Het gaat dan over de Oost-
zeehandel die er is geweest. Daarbij 
zijn ook de Europese Hanzesteden 
betrokken. 

Oostzeelanden
Witte de With heeft de hele wereld 
overgevaren. ‘Hij is 24 keer de eve-
naar gepasseerd’, vertelt Gerard 
Q uint. ‘Hij sneuvelde in de Slag in 
de Sont, een slag die gestreden werd 
om de handelsbelangen in de Oostzee 
veilig te stellen. Die handel was van 
groot belang. U it die tijd stammen ook 
de Hanzesteden, een organisatie van 
samenwerkende steden rond de Oost-
zee en waar later Nederlandse steden 
zich bij aansloten. Grote hoeveelhe-
den graan en hout gingen van daar 
naar heel Europa. Bij Delfshaven is 
heel veel graan binnengekomen, ook 
nodig voor de vele jeneverstokerijen. 
Hout uit de Oostzeelanden kwam bin-
nen via zogenaamde fluitschepen. 

De vorm van die schepen had een 
economische reden. De hoogte van 
de tol die aan de Sont werd gehe-
ven was afhankelijk van de breedte 
van het dek. Vandaar het smalle dek 
boven het brede ruim. Er kon op 
die manier veel lading tegen lage 
tolkosten worden vervoerd.’ Q uint 
vertelt dat Nederlandse zeelieden lie-
ver op Oostzeelanden voeren dan 
op VOC-schepen. Ze waren minder 
lang van huis en ook de arbeidsom-
standigheden waren beter. Op VOC-
schepen voeren meestal buitenlandse 
zeelieden. Q uint is vrijwilliger bij 
Scheepswerf De Delft, waar hij zich 
bezighoudt met promotie en marke-
ting. Gerard Q uint en Anne Doedens 

werken als trekkers van het Witte de 
With Jaar nauw samen.

Sociaal aspect
‘We hebben hier drie werkbedrijven. 
Een museum, een restaurant en daar-
naast bouwen we een schip’, vertelt 
directeur Robert Moor van Scheeps-
werf De Delft. ‘Dat schip maken 
we met vrijwilligers en verschillende 
doelgroepen. Studenten, werkzoeken-
den, jong gehandicapten en mensen 
die om andere redenen een reï nte-
gratietraject hebben. We bestaan op 
basis van sponsoring, bijdragen van 
8000 betalende vrienden, schenkin-
gen, en inkomsten uit het museum 
en het restaurant. Daarmee moeten 
we de begroting rond krijgen, want 
we krijgen geen subsidie meer van 
de overheid.’ Moor vertelt trots dat 
inmiddels twaalf werkzoekende jon-
geren via het project een reguliere 
baan hebben gevonden. Met de 140 
bedrijven die De Delft sponsoren is 
afgesproken dat mensen die hier de 
spelregels van het werken en vakin-
houdelijke kennis hebben opgedaan, 
bij die bedrijven kunnen instromen. 
‘Deelnemers worden erg gemotiveerd 
door de leermeesters. Jongeren die op 
school moeilijk te handhaven waren, 
vinden hier opeens wel de rust om 
gezag te aanvaarden. Al werkend 
leren ze in ploegen van maximaal tien 
mensen een vak’, vertelt Moor. ‘We 
hebben tegen de 200 vrijwilligers die 
hun actieve loopbaan achter de rug 

hebben en het leuk vinden hun kennis 
en ervaring over te brengen op jon-
geren. Wat we hier herbouwen is De 
Delft van Pieter van Zwijndrecht. Hij 
is ook de ontwerper van het U trechtse 
Statenjacht.’

Staatsbegrafenis
‘Op het graf van Witte de With in de 
Laurenskerk staat een grote wereld-
bol’, vertelt Anne Doedens. ‘Die bol 
is een verwijzing naar de wereldreis 
waarvan in het U trechtse manuscript 
een weergave teruggevonden is. Het 
manuscript beschrijft hoe Nederland-
se schepen in Latijns Amerika steden 
vernielen en hoe men probeert de 
indianen tot oproer tegen de Span-
jaarden aan te zetten. In Spaanse 
archieven staat de grote schade die de 
vloot heeft veroorzaakt beschreven.’ 
Witte de With heeft van 8 november 
1658 tot 7 oktober 1659 boven aarde 
gestaan. Nadat hij in opdracht van de 
Zweedse koning was doodgeschoten 
is hij op een schip naar huis gezet. Er 
is tot 7 oktober 1659 gewacht met de 
staatsbegrafenis in de Laurenskerk. 

Directeur Robert Moor is blij met 
de samenwerking met Anne Doedens 
en vindt het geweldig de expositie 
over Witte de With te kunnen gaan  
huisvesten. ‘Rotterdam is trots op de 
haven en op Feyenoord, maar laten we 
ook trots zijn op een van de belang-
rijkste mensen uit onze geschiedenis, 
Witte de With.’

Betekenis zeeheld Witte de With 
veelal onderbelicht

door Guus Geebel

T romp, De R uijter en P iet Hein zijn als zeehelden uit de vaderlandse geschiedenis bij veel mensen bekend. 
Witte de With is dat veel minder. T och is hij bij alle grote zeeslagen betrokken geweest. De Maartensdijkse 

historicus dr. A nne Doedens wijt die onbekendheid aan de negatieve beeldvorming rond de persoon Witte de 
With. ‘T romp en de R uijter wisten de publieke opinie zodanig te bespelen dat dit ongunstige beeld over hem 

nog werd versterkt.’ 

A nne Doedens bij een model van  
De Delf t

Ik kleine groepen wordt gebouwd aan een schi p dat he t boegbeeld van mari-
tiem R otterdam moet worden.

In 1832 is in Nederland het Kadaster 
ingevoerd, met het doel een ‘billijke 
omslag’ (heffing) van de grondbelas-
ting mogelijk te maken en de rechts-
zekerheid betreffende de eigendom en 
andere zakelijke rechten op onroerend 
goed te bevorderen. De basis van de 
kadastrale administratie werd gevormd 
door twee onderdelen: de minuutplans 
en de zogenaamde Oorspronkelijke 
Aanwijzende Tafels (OAT’s). Deze 
zijn per gemeente opgemaakt. 
Minuutplans zijn de oudste getekende 
kaarten van het Kadaster waarop alle 
kadastrale percelen, vaak met huizen, 
en wateren van ‘in die tijd’ zijn inge-
tekend. De OAT’s zijn registers die bij 
de minuutplans horen. Van elk perceel 
staat in de OAT’s een aantal gege-

vens vermeld, zoals naam, beroep 
en woonplaats van de eigenaar of 
vruchtgebruiker, welke soort bebou-
wing, de oppervlakte, klassering en 
belastbare opbrengst. De minuutplans 
en de OAT’s vormen de eerste vol-
ledige en betrouwbare administratie 
van onroerend goed in Nederland. De 
plans zijn vooral van belang, omdat 
zij de situatie weergeven van voor de 
ingrijpende ruimtelijke veranderingen 
die na 1850 tot stand kwamen als 
gevolg van sterke bevolkingsgroei, 
industrialisatie, ruilverkaveling en 
dergelijke. De bron is voorts uniek, 
omdat hier voor het eerst een gede-
tailleerd kaartbeeld wordt gecombi-
neerd met een uitgebreide persoon- en 
eigendomsregistratie. In een aantal 

provincies zijn vanaf circa 1990 pro-
jecten gestart om deze unieke bron 
voor een breed publiek toegankelijk 
te maken. Raadpleging van de bron is 
anders slechts mogelijk (wat de pro-
vincie U trecht betreft) bij Het U trechts 
Archief. Daarbij is het oorspronke-
lijke materiaal moeilijk leesbaar en 
niet gebruikersvriendelijk ingericht. 
In 1992 is de Werkgroep kadastra-
le atlas provincie U trecht gevormd, 
bestaande uit vertegenwoordigers van 
Het U trechts Archief, de Stichting 
Publicaties Oud-U trecht (SPOU ), 
het Kadaster U trecht, de Stichting 
Stichtse Geschiedenis (SSG) en de 
Provinciale Archiefinspectie. Al die 
activiteiten hebben eind 2006 geresul-
teerd in de publicatie van atlassen van 

een twaalftal gemeenten. Van andere 
gemeenten waren op dat moment de 
uitgaven in voorbereiding. 
Deze uitgave bestaat uit twee delen. 
Een deel met 32 kaarten en een deel 
met uitgebreide beschrijving van de 
historie. De prijs van de atlas kan door 
diverse subsidies zeer laag worden 
gehouden en bedraagt bij voorinteke-
ning 19,50 euro, waarbij uw naam in 
het boek wordt vermeld mits u vó ó r 1 
november a.s. bestelt en het geld hebt 
overgemaakt naar rek.nr.378352393 
Rabobank of nr.4400774 Postbank 

t.n.v. Historische Vereniging Maar-
tensdijk te Hollandsche Rading. 
Bestellen kan bij Mevrouw E. Both, 
Merellaan 49, 3738 ED Maartensdijk, 
tel. 0346 212248, e-mail W.J.Both@
casema.nl of bij de heer R.J.Tiessen, 
Spoorlaan 82, 3739 KG Hollandsche 
Rading, tel. 035 5771533, e-mail 
rutiessen@planet.nl. Na 1 november 
bedraagt de prijs 23,50 euro. T.z.t. 
zal worden bericht waar het boek kan 
worden afgehaald. Voor verzending 
per post wordt 3,70 euro extra in reke-
ning gebracht. 

Kadastrale A tlas van Maartensdijk 
door Henk van de Bunt

In december 2008 verschijnt het deel Maartensdijk in de reeks Kadastrale A tlas provincie U trecht. 
Dankzij tal van subsidies kan de prijs ervan zeer laag worden gehouden. Bij voorintekening 

en tijdige betaling kan de naam worden opgenomen in het boek!

E en gedeelte van een minuut kadastrale kaart van he t meest oostelijke gedeel-
te van de Dorpsweg uit 1832. De meest recht se bebouwing van E y ckenstein 
betrof  een toentertijd ( daar)  aanwezige O ranjerie, naast he t koetshui s. 



Sojos A genda
Wil je data weten van activiteiten van Sojos, 

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

is te vinden op www.freewebs.com/ sojos1

Sportbus 
Aanstaande donderdag 16 oktober zal de sportbus 
van ‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neer-
strijken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tus-
sen 15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat allerlei 
spelmaterialen die door de kinderen en de oudere 
jeugd gratis en onder begeleiding van vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden

Spelletjesmiddag Sojos
Op de woensdag 22 oktober zijn alle basisschool-
kinderen vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewe-
kelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. 
Er wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Hassan en zijn enthousiaste vrijwil-
ligers. Deelname aan de middag van 14.00 tot 16.00 
uur is gratis. Op woensdag 5 nov. is de erop volgende 
spelletjesmiddag.

Muziek, dans en theater workshop ‘Kids On Stage’
Als voorproefje op de aanstaande fusie van beide 
stichtingen (per 1 januari 09) zullen ’t Hoekie’ 
(SBDB) uit de Bilt en ‘Sojos’ (SJJM) uit Maartensdijk 
een gezamenlijke workshop aanbieden aan kinderen 
van 9 t/ m 14 jaar. De workshop staat in het teken van 
‘het podium’. Tien middagen kunnen kinderen uit 
de alle kernen van gemeente de Bilt (9 t/ m 14 jaar) 
ruiken aan een leven in de spotlights. Dat dit niet 
enkel en alleen uit glitter en glamour bestaat bewijst 
het intensieve programma. In verschillende groepen 
gaan de kinderen namelijk flink aan het werk om 
tijdens de officiële opening van de nieuwe stichting 
een spetterende voorstelling te kunnen geven voor de 
genodigden. En dit alles uiteraard onder begeleiding 
van een uiterst deskundig team medewerkers. Je 
kunt je aanmelden voor de lessen in ’W4’ in de Bilt 
(donderdags tussen 15.30 en 17.30 uur) of in Sojos 
Maartensdijk (vrijdags tussen 15.30 en 17.30 uur). 
De lessen worden gehouden tussen 23 oktober en 15 
januari 2009.
Ben je dol op muziek (of speel je een instrument mis-
schien), dan kun je kiezen voor de muziekgroep. Je 
gaat dan onder professionele muzikale begeleiding 
aan het werk om te werken aan bijv. een eigen Hip 
Hop nummer (inclusief beats) of Jumpnummer dat 
wordt uitgevoerd op het podium. De Pop opleiding 
‘Pop & Sound Design”  uit U trecht heeft zich bereid 
verklaard om opnieuw een aantal leerlingen van haar 

opleiding te leveren voor de begeleiding van het 
muzikale gedeelte. Je hoeft niet per se een muziek-
opleiding gevolgd te hebben voor dit gedeelte en als 
muziek maken je leuk lijkt is dit je kans om als een 
heuse ster op het podium te staan.
De tweede groep bestaat uit twee onderdelen en wel 
dans en toneel. Je gaat in deze groep aan het werk 
met het bedenken en uitvoeren van een toneelstuk 
en/ of dans. Dit alles onder de wel zeer professionele 
begeleiding van Hassan Oum’Hamed die als acteur 
en docent ervaring heeft opgedaan bij U trechtse the-
atergroepen als Dox en Stut en wereldberoemd is van 
de ‘Hi’ reclame.
Sta je liever niet op het podium, maar vind je het wel 
leuk om deel uit te maken van het ongetwijfeld bonte 
gezelschap van deze week, dan kun je je aanmelden 
voor de zgn. decor groep. Deze groep gaat aan de slag 
met het bouwen van een decor voor de voorstelling, 
verzorgt de kleding, bedient het licht en geluid en 
doet de grime van de artiesten. De decorgroep staat 
onder begeleiding van Ilse Broekman (stagiaire Cre-
atieve Therapie)
Wil jij je eerste stap zetten naar eeuwige roem, dan 
mag je deze workshop absoluut niet missen. Kruip 
dus nu meteen achter de computer of grijp de telefoon 
om je aan te melden voor deze supercursus. Dit doe 
je als volgt: Voor Maartensdijk;  bel het Sojos num-
mer 0346 210337 en spreek op het antwoordapparaat 
in of mail naar sojos_s jjm@hotmail.com . Voor De 
Bilt/ Bilthoven;  bel ‘t Hoekie op 030 2201702.Geef je 
naam, telefoonnummer, adres en leeftijd door plus in 
welke categorie je wilt meedoen (muziek, dans/ toneel 
of decor). Mocht je een emailadres hebben, vermeld 
dit er dan ook bij, zodat we je goed op de hoogte kun-
nen houden van alle ontwikkelingen. Aan deelname 
zijn geen kosten verbonden. Gezien de aard van deze 
activiteiten zijn er wel maar een beperkt aantal deel-
nemers mogelijk. Het is dus zaak om je heel snel op 
te geven als je erbij wilt zijn. 

Zonnehemel palm beach 
op standaard. € 50,-. Tel. 
06-38515048

Nieuwe kanariekooi. € 50,- met 
toebehoren. Tel. 0346-211870

Compleet gourmetstel merk 
Tefal. € 25,-. Zwarte staande 
leeslamp. € 7,50. Tel. 0346-
210347

Puc coffee maker (nieuw). 
€ 99,- Nu voor € 50,-. Tel. 035-
6248982

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

PERSONEEL GEVRAAGD

DE HOU TFABRIEK, 
Westbroek is op zoek naar een 
financieel administratief mede-
werker (m/ v) voor 16 - 20 uur. 
Bel 0346-282663. Zie voor 
meer info de advertentie elders 
in de krant.

Wij zoeken een actieve en lieve 
OPPASMOEDER, die het leuk 
vindt op 2 meisjes te passen 
van 1 en 3 jaar. Voor 2dagen per 
week. Tel. Mieke 06-51624244

PERSONEEL AANGEBOD

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

DIVERSEN
 
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

Gevonden: Welke man heeft 
zijn pet (dit staat in de pet: 
M.V.O. ’56, Mol –  Breda, maat 
56) verloren op de dorpsweg 
schuintegenover Peet? ?  Bel 
0346-211992

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

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock R ose - Maartensdijk. T el. 
06-5 496798 5

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

Gezond van binnen en mooi van buiten!  Kies voor uw gezond-
heid, gewicht en vitaliteit met gezondheidsprogramma “ Weet hoe 
je eet” ® . Gratis persoonlijke begeleiding. Kenmerk begeleider 
enny.boogaard Huidanalyse met geavanceerd apparaat om 
a.h.w. “ in de huid”  te kijken. Advies en gezichtsverzorging op 
maat. Cosmeticaproducten in top-4 wereldwijd! Info/ afspraak: 
Enny Doornenbal-Boogaard, tel: 0346-212687
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TRAPLIFT trap m. 2 kw. 
0,86x2,19 hoog 2,8m. 
Maartensdijk, Distelvink 9 te 
bevragen 0318-637697

Tk. Mamoet SKELTER met 
plastic stoeltje en dichtte ket-
tingkast. Prijs € 70,-. Tel. 0346-
214084

Kadotip voor Sint, Nieuwe 
houten hobbelpaard moderne 
versie kleuren: rood/ blauw/
geel. € 59 Nu voor € 30,-. Tel. 
06-54665050

Mooie bijna nieuwe rieten 
stoel, fijn zittend voor bijv. 
serre. € 27,50. Evt. bijpas-
send tafeltje met afneembaar 
bovenblad+ glasplaat € 12,50. 
Tel. 06-546650503

Nieuwe kruiwagen merk Fort d. 
rood. € 35,-. Tel. 0346-212492

2 houten tafeltjes 1 63x33x40. 
1 Rond 53x35 cm. Beide met 2 
tableau. € 10,- p.s. Samen € 15,-. 
Tel. 0346-212492

Kamerplant Banarama pot br. 
23 cm. € 2,50. Slaapzak d. blau-
we ruit. 190x70cm. Lichtgew. 
€1 5,-. Tel. 0346-212492

1 Stuurtas (fiets) +  bevesti-
ging +  kaartleesm. AGU  zw. 
Z.g.a.n. € 8,50 p.s. Kamerplant 
Sansevieria laag. € 2,50. Tel. 
0346-212492

Gratis 2 wyandotte hennen. 
Ruime ren of vrije uitloop ver-
eist! Tel. 06-53281200

Gietijzeren haardblok standaard 
met greep. € 25,-. Bronzen 
haardstel met tang, pook
en schep. € 15,-. Tel. 035-
5772849 na 19.00 uur

Z.g.a.n. bruine laarzen met 
motief of schagt maat 38. 
€ 17,50. Zwarte skates z.g.a.n. 
maat 41. € 7,50. Tel. 0346-
213501

Vrieskist merk Blü cher 
84x56x66cm. € 50,-. Tel. 0346 
214084 na 18.00 uur

Bob de Bouwer ‘auto’s’. Acht 
verschillende, z.g.a.n. P.s. € 2,50 
in é é n koop € 15,-. Tel. 
0346-213334

T e koop aangeboden

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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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

P ersoneel aangeboden

P ersoneel gevraagd

Diversen 

T e koop gevraagd

P euterspeelzaal 
’t Bruggetje zoekt 

vrijwilligers
Peuters gaan op de peuterspeelzaal (voor het eerst) 
een stapje verder dan het beschermde kringetje van 
thuis. Een paar uurtjes per week een andere omge-
ving, andere gezichten, andere verzorgers. De leid-
sters proberen er een gezellige ochtend van te maken 
en vooral een plek te bieden waar een peuter zich 
veilig voelt. In de groep leren de peuters het begin van 
' samen spelen, samen delen' . 

De groepen worden geleid door een leidster en een 
vaste vrijwilliger of ouder. Peuterspeelzaal ’t Brugge-
tje uit Maartensdijk is op zoek naar een enthousiaste 
vrijwilliger, die op maandag- en woensdagochtend wil 
assisteren. Heeft u interesse of wilt u meer informatie, 
dan kunt u contact opnemen met peuterspeelzaal ‘t 
Bruggetje (Tel. 0346 214198). De peuterspeelzaal is 
op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur bereikbaar.

Kung F u 
P anda in 

De Vierstee
Po de Panda is het 
meest luie dier dat leeft 
in de Valley of Peace 
in China. Als het leven 
van de dieren daar ech-
ter bedreigd wordt door 
een kwade sneeuwpan-
ter, wendt Po zich tot 
Kung Fu om de vallei te 
beschermen. Po zet de 
wereld van de Kung Fu 
compleet op zijn kop. 
Hij wordt een held door 
te leren dat als hij in 
zichzelf gelooft, hij alles 
kan bereiken. De vecht-
stijlen die de hoofdper-
sonages (Kraanvogel, 
Bidsprinkhaan, Tijger, 
Aap en Adder) gebrui-
ken, komen overeen met 
de stijlen die gebruikt 
worden in de Chinese 
vechtkunst. Deze film is 
op woensdag 22 oktober 
a.s. om 13.30 uur in De 
Vierstee aan de Nachte-
gaallaan te Maartensdijk 
te zien. Kaartjes kosten 
4,50 euro en zijn voor 
aanvang van de voorstel-
ling aan de kassa van De 
Vierstee verkrijgbaar. 

Het R ode Kruis vergadert
De afd. De Bilt van het Rode Kruis 
houdt op 23 oktober 2008 haar alg. 

ledenvergadering in het gebouw 
St. Laurensweg 13 te De Bilt. 

Aanvang 20.00 uur.
Zie ook het bericht elders in De Vierklank
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Maar wat is er prettiger dan op loop-
afstand van je huis je favoriete sport 
te beoefenen met mensen uit de direc-
te omgeving?  In het dorpshuis wordt 
aan yoga gedaan, pilateslessen wor-
den er gegeven, tai chi wordt beoe-
fend, tijdens de spinninglessen fietsen 
dames en heren zich in het zweet, 
gymnastiek met en zonder muziek 
is mogelijk en op donderdagavond 
wordt er volleybal gespeeld.

De volleybalclub ‘De Groene Kan’ 
maakte oorspronkelijk deel uit van 
een overkoepelende sportvereniging. 
Binnen de vereniging, die werd opge-
richt in 1985 door een aantal (oud) 
inwoners van Groenekan, werden 
diverse sporten gegeven. Bijvoor-
beeld kleutergym, jazz gym, judo, 
conditietraining dames en conditie-
training heren. In 2003 bleef alleen 
de volleybalclub over en tot op de dag 
van vandaag wordt er iedere week 

volleybal gespeeld in Groenekan. De 
meeste leden van deze club, zowel 
dames als heren, spelen al mee vanaf 
het begin van de sportvereniging. De 
leeftijd van de spelers ligt hierdoor op 
een wat hoger niveau: de meesten zijn 
de veertig of vijftig al gepasseerd. 
Het leeftijdsniveau zegt niets over het 
spelniveau van de dames en heren: 
er wordt actief en fanatiek volleybal 
gespeeld en om ieder punt wordt 
geknokt. Gelachen wordt er ook, tij-
dens, maar vooral na afloop. Aan 
de bar wordt dan gezellig bijgepraat 
onder het genot van een drankje. 

Goede en matige spelers
Op dit moment bestaat de vaste kern 
volleyballers uit twaalf mensen, man-
nen en vrouwen. Dit aantal is te 
weinig en dus zijn nieuwe deelne-
mers van harte welkom. Het onder-
ling niveau van de huidige volleybal-
lers is wisselend: er zijn heel goede 

spelers bij en matige volleyballers. 
Cees van Loenen is contactpersoon,: 
‘Het is wel gemakkelijk als je wat 
van volleybal weet, maar je hoeft 
geen topspeler te zijn. Ons spel ligt 
wel hoger dan doorgaans gespeeld op 
de camping. Vooral enthousiasme en 
inzet zijn belangrijk en gezelligheid 
natuurlijk’. Op de donderdagavond 
wordt sport met hoofdletters geschre-
ven, maar het moet ook ontspannend 
zijn. Als afsluiting van het seizoen 
gaan de leden van de volleybalclub 
gezamenlijk uit eten.

Er wordt iedere donderdagavond 
gespeeld in de sporthal van De Groe-
ne Daan van half september tot half 
mei van 20.00 tot 21.00 uur. Wie 
zin heeft om op donderdagavond de 
club te komen versterken, kan contact 
opnemen met Cees van Loenen, Tel. 
06 5372051. Langskomen op donder-
dagavond kan natuurlijk altijd.

E nthousiaste en gezellige 
volleyballers gevraagd ( m/ v)

door Sylvia van der Laan

In het dorpshuis in Groenekan vinden veel verschillende activiteiten plaats. Dit is niet bij alle Groenekanners 
bekend en velen zoeken met name sportieve recreatie in omliggende plaatsen. 

Fanatiek en ontspannen sporten.

T Z verliest dure punten 
tegen Mid F ryslân

Door een reguliere overwinning op Blauw Wit Heerenveen ( 17-13)  en 
het verlies van Mid F ryslân  tegen Vada/ BA T  Continental, kwam 

T weemaal Zes vorige week alleen aan kop in de overgangsklasse C. 
Dit weekend kon de koppositie verstevigd worden, aangezien het 

onderlinge duel tegen de nummer twee, Mid F ryslân , 
op het programma stond.

De wedstrijd startte om 15.30 uur in een zonnig, maar winderig Reduzum. 
De kwaliteit van het (gras-)veld was, ondanks een droge week, niet al te 
best te noemen. Tweemaal Zes begon goed aan het duel en Anita Broekhui-
zen opende met een kort schot achter de korf (0-1). Tweemaal Zes wist deze 
fase, via 2-4, vol te houden tot 3-5. Met deze tussenstand begon Tweemaal 
Zes onrustiger te spelen en werd een strafworp gemist. Mid Fryslâ n wist 
hiervan te profiteren en scoorde vier doelpunten op rij. Hierdoor werd de 
stand omgebogen naar 7-5. Dit was tevens de ruststand.

De tweede helft wist Tweemaal Zes dat er hard geknokt moest worden om 
de wedstrijd om te buigen. Inmiddels had Bart Drost, die veelvuldig goede 
duels uitvocht met zijn directe tegenstander, een gele kaart voorgehouden 
gekregen door de arbiter. Dit was een vergissing. Niet Bart Drost, maar 
een medespeler riep wat naar de arbiter. Drie mensen, waaronder een Mid 
Fryslâ n-speler, gaven direct te kennen dat zij dit eveneens anders hadden 
waargenomen. Echter, de arbiter weigerde zijn fout te erkennen. 

Tweemaal Zes probeerde zich vervolgens in de wedstrijd te vechten en 
kwam een aantal keer langszij, maar steeds was het in deze fase Mid 
Fryslâ n dat weer het eerste doelpunt wist te maken. Nawal Legouit werd 
vervangen door Anouk van Breda. Ondanks het enorme veldoverwicht, uit-
gedrukt in het aantal doelkansen, wist Tweemaal Zes dit niet te verzilveren. 
Tweemaal Zes kwam een kleine tien minuten voor tijd andermaal langszij 
(12-12), maar de laatste aanvallen leverden geen treffer meer op. Frank 
Timmer verrichte in deze fase veelvuldig nuttig werk onder de korf voor 
zijn vak. In de laatste aanval sloeg het noodlot toe: veertig seconde voor tijd 
verspeelde Tweemaal Zes knullig de bal in de aanval en aan de andere kant 
werd twintig seconde voor tijd het winnende doelpunt gemaakt. 

Het laatste had op zich nooit mogen gebeuren, maar Tweemaal Zes heeft, 
met name in de tweede helft, zelf ruim de gelegenheid gekregen om de 
wedstrijd in het slot te gooien. Eindstand: 13-12. Volgende week komt het 
Groningse Rodenburg op bezoek in Maartensdijk. Dit zal weer een belang-
rijke wedstrijd worden voor Tweemaal Zes. Aanvang: 15.30 uur.

Opnieuw geen punten 
voor DOS

Afgelopen zaterdag speelde DOS tegen Madjoe in Rijnsburg. Madjoe had 
al 8 punten gehaald uit de afgelopen wedstrijden en was dus een geduchte 
tegenstander. DOS begon, mede door de resultaten van de afgelopen weken, 
te afwachtend aan de wedstrijd. Madjoe maakte hier goed gebruik van en 
kon een voorsprong opbouwen van 6 doelpunten. 

DOS had vaak wel goede, lange aanvallen, maar miste de zuiverheid. De 
rust werd ingegaan met een stand van 8-2. Na rust werd er feller gespeeld 
en werden de mensen meer op de juiste plaats gezet. 

Toch bleef de onzuiverheid in de ploeg van DOS, waardoor er weinig 
gescoord werd. Madjoe daarentegen wist van elke hoek van het veld te 
scoren, waardoor DOS machteloos moest toezien hoe de score hoog opliep. 
Eindstand 18-5. Volgende week speelt DOS weer thuis en treft het VZOD.

Het Salvo belofteteam heeft zijn eer-
ste thuiswedstrijd van dit seizoen 
winnend afgesloten tegen het zwakke 
3e team van SAS uit Mijdrecht. Dit 
team bestond uit oudere speelsters die 
op hun routine speelden. De Salvo-
meiden hadden niet echt hun middag 
maar wonnen wel met 4-0. 

De Salvomeiden openden ronduit 
zwak. Er zat geen power in de acties 
en er was geen spoortje zelfverze-
kerdheid zichtbaar waarmee de mei-
den hun vorige twee uitwedstrijden 
gewonnen hadden. Daar maakte SAS 
goed gebruik van. Zij speelden wel 
naar vermogen en wisten daarmee 

Salvo de gehele eerste set onder druk 
te houden. Na de tweede time out 
wisten de meiden zich te herpakken 
en de set nipt te winnen met 25-23. In 
de tweede set speelde de tegenstander 
met een andere spelverdeler. Deze 
dame moest nog erg wennen  aan 
het team want haar set ups waren erg 
onzuiver. Door de harde service van 
Salvo, de slechte stop van SAS en 
hun onzekere spelverdeler was deze 
set een formaliteit. Met 25-10 ging de 
set naar Salvo. 
In de derde set herpakte SAS zich 
weer en gaf meer weerstand. Het werd 
weer een wedstrijd. De Salvomeiden 
speelden nog niet top maar bleven 

gelijk opgaan met hun tegenstanders. 
Opvallend was dat de plaatsballen 
van SAS werden gepakt maar de 
plaatsballen van Salvo leverde wel 
punten op. De set werd gewonnen 
met 25-20. De vierde set was Salvo 
duidelijk de betere. Met name Nienke 
Dalmeijer serveerde 10 punten en 
maakte duidelijk het verschil. Zon-
der tot grootse daden te komen won 
Salvo ook deze set met 25-15. Dit 
betekent weer 5 punten. 
Donderdag spelen de meiden in Mijd-
recht tegen het eerste team van SAS 
dat veel meer kwaliteit heeft. Dit 
wordt een zware opgave voor de 
dames.

Salvobeloften winnen weer

De teams zorgden voor een spannende 
wedstrijd, waarbij Voordaan als eerste 
de bal in het goal van de tegenpartij 
wist te meppen. Veel kansen bleven 
de eerste helft onbenut, maar in de 
tweede helft kwamen beide teams op 
dreef. 

Door een mooie individuele actie van 
Voordaan werd het 2-0. Toen zorgde 
Loenen voor 2-1, scoorde Voordaan 
3-1 en kwam Loenen weer dichterbij: 
3-2. Maar in de laatste 7 minuten 
maakte Voordaan het netjes af. Door 
schitterde veldgoals werd de eind-
stand maar liefst 6-2.

De dag werd feestelijk afgesloten in 
' de Kabouterhut'  in Amersfoort, waar 
ze heerlijke pannenkoeken hebben 
gegeten en de ballenbak onveilig heb-
ben gemaakt.

T opklasse voor JD 1 
na spannende P lay Off

Voordaan JD 1 speelde dit weekend de play-offs tegen Loenen JD 1. Voordaan was vierde geworden 
in de voorcompetitie-poule in de topklasse waardoor zij tegen de eerst geplaatste 

van de eersteklasse-poule, Loenen JD 1, moesten spelen.

V oordaan J D1 blijf t topklasse spelen in de competitie!
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Volgens een geheel nieuwe methode

werd een fiets geruild voor een rode 

en dat gebeurde precies

met de fiets van Marlys

hopelijk komt zoiets niet in de mode

Guus Geebel Limerick

Maatschappelijke Stage middelbare scholen
door Marijke Drieenhui zen

Vrijdag 10 oktober hebben de rectoren van 12 middelbare scholen in de gemeenten De Bilt, Zeist, U trechtse 
Heuvelrug en Wijk bij Duurstede afspraken gemaakt rond het regionale pilotproject Maatschappelijke 

Stage. De scholen zullen met een drietal steunpunten en een groot aantal maatschappelijke organisaties gaan 
samenwerken. In november zullen de eerste stages starten.

In 2011 moeten alle scholieren tijdens 
hun jaren in het voortgezet onderwijs 
72 uur Maatschappelijke Stages uit-
voeren. Het doel van Maatschappelij-
ke Stage is leerlingen bekend te maken 
met vrijwilligerswerk waardoor meer 
betrokkenheid en begrip voor grote 
groepen in de samenleving komt. 
Veel Maatschappelijke Stages vinden 
nu nog plaats in de ouderenzorg maar 
er zijn veel meer mogelijkheden: de 
gehandicaptenzorg, peuterspeelzalen, 
scouting, sportverenigingen, etc. Ter 
voorbereiding op de landelijke invoe-
ring heeft staatssecretaris Marja van 
Bijsterveldt voor dit schooljaar geld 
uitgetrokken voor het realiseren van 
21 pilotprojecten. Het doel van deze 
pilots is om ervaring op te doen met 
het grootschalig aanbieden van stages 

aan grote groepen middelbare scho-
lieren waardoor mogelijk de invoe-
ring in 2011 vlekkeloos verloopt.

Buddyproject
Wat voorzichtig begon in gemeen-
te De Bilt is nu, drie jaar voor de 
verplichte invoering, een feit. Alle 
vier de scholen voor het voortgezet 
onderwijs in de gemeente doen mee: 
Het Nieuwe Lyceum, De Werkplaats, 
het Oranje Nassau College en het 
Groenhorstcollege. De eerste twee 
hebben in voorgaande schooljaren al 
redelijk wat ervaring opgedaan. Een 
goed voorbeeld van een Maatschap-
pelijke Stage was het buddyproject 
door leerlingen van een derde klas. 
De leerlingen gingen met bewoners 
van zorgcentra De Bremhorst en Wel-

tevreden een contract aan, waarin zij 
zich verplichtten om tien bezoekjes te 
brengen. De leerlingen mochten zelf 
‘hun’ oudere kiezen en er ontstonden 
bijzondere momenten voor zowel de 
ouderen als de jongeren. Na de eva-
luatie zijn er wat kleine aanpassin-
gen gekomen. Het buddyproject gaat 
ook dit jaar weer draaien. Een ander 
voorbeeld is een deel van de stage 
van het Groenhorstcollege: leerlingen 
hielpen ouderen met het maken van 
paasstukjes. Het is bij de stages niet 
de bedoeling dat de leerlingen werk 
overnemen dat betalende krachten 
uitvoeren. De leerlingen doen uitslui-
tend aanvullend werk, datgene waar 
de vaste krachten tegenwoordig vaak 
niet meer aan toekomen. 

A anmelden
Anke Peters van Meander Omnium 
is het steunpunt van de gemeente De 
Bilt: ‘We zijn heel blij dat we met 
deze pilot meedoen. Zo trekken we 
alles in een groter verband en kunnen 
we van elkaar leren. Nu gaat het nog 
zo dat we scholen helpen om organi-
saties te vinden waar stage gelopen 
kan worden. Het zou mooi zijn als 
dat omgedraaid kan worden: dat orga-
nisaties bij de scholen aankloppen 
met een aanbod voor een stage. Er 
zijn al plekken in het land waar het 
zo werkt’. Als er organisaties zijn die 
mogelijkheden zien voor leerlingen 
binnen hun bedrijf dan kunnen ze 
contact opnemen met Anke Peeters, 
bereikbaar op 030 6940410 of 06 
34639893. E-mail: maatschappelij-
kestage@meanderomnium.nl

Maartensdijkers Maarten Melissen ( links)  en Miche l Huigen ( recht s)  maakten 
paasstukjes met ouderen tijdens hun Maatschappe lijke St age.

Oeverspin langs het Bert Bospad
door Henk van de Bunt

Eind augustus zag en fotografeerde de naar Baarn verhuisde Hollandsche 
Radinger David Timmer langs het Bert Bospad (van de Graaf Floris V-weg 
naar de Kerkdijk in Westbroek) aan het noordelijkste gedeelte ervan de 
grootste spin, die in Nederland in de vrije natuur voorkomt. Het is de Grote 
Oeverspin, die tussen het riet/ gras een erg groot gesponnen bol nest maakt 
van wel 25 a 30 centimeter groot. Daarin zitten de jongen, die beschermd 
worden door de ouders. De spin is wel 6 tot 7 centimeter groot en is familie 
van de vogelspin. Dat is duidelijk te zien. Wanneer je te dichtbij komt gaat 
‘t ie in de aanval, kijkt je met al z' n acht ogen recht aan en spuit zijn gif in 
je richting.

De vader van David is Rob Timmer. Van hem heeft David de liefde voor 
de natuur waarschijnlijk met de paplepel ingegoten gekregen. Rob verza-
melt en schrijft al gedurende geruime tijd alles over de natuur. Hij vertelt 
enthousiast en gedreven verder: ‘De oeverspin is uniek in Nederland, want 
deze soort komt nagenoeg alleen in de zodden voor en bij enkele vennen in 
Drenthe. Weer eens wordt aangetoond dat het Bert Bospad een echt enorm 
mooi stukje natuur is met een rijke schakering van dieren en planten van 
visarend en zilverreiger tot tapuit (Oenanthe oenanthe: een zangvogel uit de 
familie lijsters, een erg opgewonden vogel, welke buiginkjes maakt, waarbij 
hij zijn staart snel beweegt) en nog veel veel meer moois. Echt een aanrader 
om eens op je gemak doorheen te lopen’.

De Dolomedes plantarius:  de grote oeverspin.

Zangworkshop in W4
Heb je altijd al je favoriete song voor publiek willen opvoeren?  Ben je tus-
sen de 12 en de 15 jaar, geef je dan op voor de zangworkshop. In 8 lessen 
leer je hoe je je stem moet gebruiken, ademhalingstechniek en hoe je moet 
optreden voor publiek. De laatste les (les 9) is een optreden voor je ouders 
en vrienden. De kosten zijn 25 euro (voor U -pas houders 12,50 euro). De 
eerste les is op donderdag 23 oktober om 19.00 uur. De lessen daarop elke 
donderdag om dezelfde tijd. Het vindt plaats in Jongeren Activiteiten Cen-
trum W4 op de Weltevreden 4 in De Bilt. Lijkt het je leuk?  Meld je dan aan 
bij Andreas Geursen van Jeugd-Punt. tel. 06 24840312 of stuur een mailtje 
naar: age@jeugd-punt.nl. 

Kinder-
cursus

In de (Hilversumse) herfstvakantie 
op donderdag 23 oktober, organi-
seert Groei&Bloei Hilversum een 
leuke kindermiddag. Eerst verza-
melen we herfstbladeren en daarna 
maken we hiermee met verf afdruk-
ken op een stoffen tas. Dit kan in 
herfstkleuren, maar ook zo bont als 
je maar wilt. De tas kan bijvoor-
beeld gebruikt worden als unieke 
gymtas. Natuurlijk zijn ouders ook 
welkom. De middag is van 14.00 
tot 16.00 uur op het adres Hoflaan 
6 te Hilversum. Meer informatie en 
aanmelden kan bij Marijke Noorde-
loos, tel. 035 6233947.

Bazaar en rommelmarkt bij V.V.S.O. WVT
De jaarlijkse Bazaar van WVT wordt in het verenigingsgebouw aan de 
Talinglaan 10 in Bilthoven gehouden op 23, 24 en 25 oktober. 
De tijden zijn: 
•  donderdag 23 oktober vanaf 14.00 uur en vanaf 19.00 uur.
•  vrijdag 24 oktober vanaf 19.00 uur (tot 20.30 uur aangepaste prijzen voor 

kinderen).
•  zaterdag 25 oktober vanaf 19.00 uur.
Op zaterdag is er ook van 10.00 tot 14.00 uur eerst een grote rommelmarkt.

Geen zin om zelf in de keuken te staan
Misschien een idee om naar “Bistro de Egelshoek” te gaan

 Elke maand hebben we een andere uitdaging met het eten
Of kies á la carte voor een diner om niet te vergeten

*
Heeft u een feestelijke gelegenheid? Dan kunt u bij ons terecht!

Wilt u een buffet, een diner of een keuzegerecht?
Wij bezorgen u een leuk en gemoedelijk feest
Als u bij “Bistro de Egelshoek” bent geweest

*
Wij zijn het hele jaar geopend!
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

Woe.
15-10

Woe.
22-10

Do.
16-10

Do.
23-10

9,50

9,75

9,95

9,50

Zuurkool schotel met Cas-
slerrib

Jachtschotel met puree en 
rodekool

Zeewolffilet met spekjes

Gebakken Yellowfin visfilet 
met citroensaus

     15,98

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Heineken Bier

Alleen al voor de prijs

2 kratten
à 24 flesjes nu 




