
Zijn visie en advies is: bouw in Hol-
landsche Rading een dorpshuis met 
een gelijke oppervlakte als het oude 
houten dorpshuis en koppel dat zo 
mogelijk aan de bestaande tennisac-
commodatie en laat die bouw en de 
exploitatie van dat dorpshuis voor 
100% voor rekening van de gemeente 
De Bilt komen.

Op de vraag naar het waarom van 
het advies en de brief reageert Klaas-
sen zoals wij van hem gewend zijn; 
gedreven en overtuigend. Bij hem is 
steeds sterker het idee gegroeid dat 
men niet op de goede weg is met het 
nieuwe dorpshuis. ‘Ik was in eerste 
instantie best enthousiast voor een 
dorpshuis met gymzaal. Maar toen 
de gemeenteraad daarbij als eis stelde 
dat dit voor de gemeente budget-
tair neutraal zou moeten zijn, ben ik 

afgehaakt. Budgettair neutraal bete-
kent dat de kleine kern Hollandsche 
Rading zelf het geld zou moet zien 
op te brengen om zo’n dorpshuis 
te financieren. Dat zou alleen maar 
kunnen door veel huizen in Hol-
landsche Rading te gaan bouwen en 
met de winst van die huizen zou dan 
een dorpshuis gefinancierd kunnen 
worden. Hoeveel huizen moeten er 
dan wel niet gebouwd gaan worden 
om zoveel geld bij elkaar te sparen 
dat je daarvan een dorpshuis kunt 
gaan bouwen? En waar moeten al die 
huizen en dat grote dorpshuis dan wel 
komen? Het zou een enorme aanslag 
op onze mooie kern gaan betekenen. 
Vandaar dat ik denk dat dit totaal 
anders zou moeten’.

Oude dorpshuis
Klaassen is voor een dorpshuis van 
dezelfde grootte als het oude houten 
dorpshuis, maar dan wel gefinancierd 
door de gemeente De Bilt. Maar de 
gemeente wil een budgettair neutrale 
financiering, want ze zeggen geen 
geld te hebben. Hij vindt dat geen gel-
dig argument. ‘We wisten al tientallen 
jaren dat het destijds tweedehands 
aangeschafte houten dorpshuis vroeg 
of laat zou ophouden te bestaan. We 
hebben het hier over een basisvoor-
ziening van een kern! We hebben in 
Hollandsche Rading geen voetbal, 
hockey of korfbal. Zelfs geen brand-
weer of begraafplaats. Alleen een 
tennisclub, een (tijdelijk) dorpshuis 
en een school. En zouden we dat dan 
als kleine kern zelf een dorpshuis 
moeten gaan ophoesten? Dat is nog 
nooit eerder vertoond! Een gemeente 
is verantwoordelijk voor de basis-
voorzieningen in een kern. Het geeft 
geen pas tegen Hollandsche Rading te 
zeggen dat ze zelf moeten zorgdragen 
voor de financiering. Dat is gewoon 
een dorp en veel groen om zeep hel-
pen. Er waren onder Maartensdijk 
gelden beschikbaar om dit dorpshuis 
te vervangen. Die gelden zijn onder 
het Biltse bewind verdwenen. Bij het 
Burgerinitiatief is dit ruimschoots aan 
de orde geweest. Een gemeenteraad 
kan het mijns inziens niet maken haar 
financiële problemen af te schuiven 
op het bordje van een kleine kern. 
Anders kan ik het besluit voor de 
budgettaire financiering helaas niet 
zien’. 

Verdwijnen gymzaal
Wanneer het idee van Klaassen (ove-
rigens niet alleen van hem) gereali-
seerd zou worden betekent dit, dat er 
geen gymzaal bij het dorpshuis komt. 

Rob realiseert zich dat en vindt dit 
ook verdedigbaar. ‘Ik vind dat als de 
school een gymzaal nodig heeft, dit 
een ander probleem is dan de vervan-
ging van een dorpshuis. Het schoolbe-
stuur moet dit samen met het gemeen-
tebestuur bespreken. Daarmee moet 
de dorpshuisdiscussie niet worden 
belast. Je krijgt dan ondoorzichtige en 
onduidelijke discussies en processen. 
Bovendien moeten we niet vergeten 
dat zo’n gymzaal veel extra kosten 
met zich brengt. Naast de kosten voor 
nieuwbouw van de gymzaal is er ook 
leegloop in De Vierstee, zowel qua 
ruimte als personeel. Bovendien zal 
er ook demografisch naar de leerlin-
genaantallen in de toekomst gekeken 
moeten worden. Het is voor mij sterk 
de vraag of een gymzaal dan nog wel 
nodig zal blijken te zijn’.

Combineren
Er zou volgens de vroegere (Maar-
tensdijkse) gemeentebestuurder bij de 
bouw aan de bestaande tennisaccom-
modatie een win-win situatie kunnen 
gaan ontstaan. Er is een gebouw met 
toiletgroepen, een keuken, een prach-
tige ruimte en een vaak leegstaande 
fraaie bovenverdieping. Een gebouw 
dat in hoofdzaak in de zomerperiode 
intensief gebruikt wordt. Door er de 
155 m2 van het oude dorpshuis aan te 
koppelen zou een goede architect er 
een prachtig geheel kunnen maken. 
Maar daar zal wel overeenstemming 
met de tennisclub over moeten wor-
den bereikt. Maar er liggen, volgens 
Klaassen, enorme kansen, waarvan 
het dorp als geheel enorm van zou 
kunnen profiteren. Wordt daar niet 
uitgekomen dan zal er naar alternatie-
ven gekeken moeten worden.

Bewonersinitiatieven
Ook anderen zijn al in ongeveer 
dezelfde richting bezig met het nemen 
van allerlei initiatieven om te komen 
tot een kleinschalig dorpshuis. Klaas-
sen weet daar inmiddels van. ‘Toen 
ik op 2 juli mijn verhaal in het dorps-
overleg deed waren die initiatieven 
mij onbekend. Ik juich de initiatieven 
toe en ik heb gemerkt dat velen in ons 
dorp er op een zelfde manier tegenaan 
kijken. Kleinschalig, alleen voor de 
gemeenschap en niet commercieel is 
het devies. Velen zijn in Hollandsche 
Rading eenzelfde mening toegedaan. 
Bovendien moeten we niet verge-
ten dat wanneer de gemeente haar 
grootscheepse plannen zou doorzet-
ten zij enorme risico’s loopt. Diverse 
bewoners zullen het er niet bij laten 
zitten dat hun leefomgeving door de 

grootse plannen van de gemeente 
wordt bedorven. Schadeclaims ex art 
49 WRO liggen op de loer. Ik heb 
echter goede hoop dat we er met de 

gemeente wel zullen uitkomen en dat 
nog tijdig wordt teruggegaan naar 
de optie van een kleinschalig dorps-
huis’. 
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Nieuw dorpshuis blijft 
de gemoederen bezig houden 

door Henk van de Bunt

De plannenmakerij voor een nieuw dorpshuis in Hollandsche Rading heeft tot de nodige onrust geleid. 
De meningen over plaats, grootte en uitvoering zijn divers en lopen dwars door de gemeenschap heen. 

Geboren en getogen ‘Radingnees’ en voormalig wethouder Rob Klaassen draagt inmiddels ook z’n steentje 
bij in deze discussie. Hij doet dat op persoonlijke titel. Hij heeft zijn visie ingebracht in het wijk- en 

dorpsoverleg van 2 juli jl. Vervolgens heeft hij dat in een brief aan College en raad van De Bilt verwoord.

Gedreven en overtuigend: ‘Er is een gebouw met toiletgroepen, een keuken, 
een prachtige ruimte en een meestal ongebruikte bovenverdieping. Door er 
de oppervlakte van het oude dorpshuis aan te koppelen zou er een prachtig 
functioneel geheel kunnen ontstaan’.

Het oude dorpshuis werd om veilig-
heidsredenen abrupt gesloten. Sinds-
dien houdt het de gemoederen in 
Hollandsche Rading bezig.
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P .K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

27 juli - 9.30 uur en  
Kapel Hollandsche Rading

27 juli - 11.00 uur 
Ds. B. Hengeveld, Huizen

St. Maartenskerk Maartensdijk
27 juli - 10.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
27 juli - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek, 

P .K.N. - Herv. Kerk Groenekan
27 juli - 10.00 uur

Ds. J. Vroegindeweij, Bilthoven
27 juli - 18.30 uur

Ds. C .H. Hogendoorn, Waverveen

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

27 juli - 10.30  en 18.00 uur
Eerw. Hr. E. van Baren,

Vriezenveen

Ned. Ger. Kerk Westbroek
27 juli - 10.00 uur

Ds. P. van Dijk, Nijkerk
27 juli - 18.30 uur

Ds. D.J. de Lange, Nijkerk

P .K.N. - Herv. Kerk Westbroek
27 juli - 10.00 uur

Ds. G. van de Brink, Woerden
27 juli - 18.30 uur

Ds. E.K. F oppen, Katwijk

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

27 juli - 10.00 uur
Ds. M.D. Geuze, Nunspeet

27 juli - 18.30 uur
Ds. G.H. Kruijmer

Onderwegkerkje Blauwkapel
27 juli – 9.30 en 10.30 uur

Ds. A. Maas
Oecumenische dienst
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Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Alle hondenbezitters van Maartensdijk hebben een brief van de Gemeente 
ontvangen. Daarin werden we eraan herinnerd dat er in de APV strenge 
spelregels staan voor het houden van honden en of we ons er maar goed aan 
wilden houden. Er zou extra worden gecontroleerd en de boetes zouden er 
niet om liegen. Serieus verhaal dus. 

Dat blijkt ook uit de APV: het woord hond komt maar liefst 28 x voor. Wat 
ik ervan vind? Prima. Op die manier voorkom je overlast. Maarrrr: hoe zit 
het eigenlijk met katten? Daarom diezelfde APV ook eens nagevlooid op 
het woord ‘kat’. En wat denkt u? Resultaat nul niks! Katten komen in de 
APV niet voor. En dat is toch wel raar. Immers: katten zitten ’s nachts in je 
tuin en houden je wakker met hun gejank. En al janken ze niet; dan hebben 
ze wel op je tuinkussens gelegen. Als je daar al geen allergische reactie van 
krijgt, zitten je kleren wel onder het kattenhaar. Ook zandbakken zijn voor 
katten een geliefde plek om hun lichaamsafval te dumpen. Behalve dat het 
gewoon smerig is voor spelende kinderen, kunnen ze er nog lelijk ziek van 
worden ook. Kortom: katten kunnen net zo goed overlast veroorzaken als 
honden. Maar waarom mogen die dan wel gewoon loslopen? Waarom zijn 
daar dan geen regels voor? Dat klopt niet. 

Als de Gemeente de overlast van huisdieren serieus neemt, komt ze per 
omgaand ook met regels voor katten. Zo niet, dan is de soep kennelijk niet 
zo heet als dat ze nu op tafel komt. En kunnen we na de vakantie de hond 
weer gewoon loslaten. 

Harman K loos, M aartensdijk

Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

Familiedrukwerk

Herdenking van de 
Jap anse capitulatie

Op vrijdag 15 augustus wordt in Bilthoven de Japanse capitulatie van 15 
augustus 1945 herdacht. De herdenking wordt gehouden voor het oorlogs-
monument bij het gemeentehuis, Soestdijkseweg 173 om 13.30 uur.
De Biltse herdenking - de enige in deze regio - wordt al vele jaren gehouden 
en er komen elk jaar meer mensen; ook jongeren en mensen, die de oorlog 
daar niet hebben meegemaakt. Het is bemoedigend te zien dat begrip en 
erkenning zo zijn gegroeid.

Tijdens de herdenking worden rode rozen in vazen geplaatst, voor elk jaar 
é é n. Daarna wordt door iemand van de vierde generatie een witte roos 
tussen de rode gezet; voor de toekomst. Dit jaar dus 63 rode rozen en é é n 
witte.
Na het blazen van de Last Post en de officiële kranslegging is er gelegen-
heid om zelf bloemen te leggen bij het monument. De muzikale omlijsting 
wordt verzorgd door de Koninklijke Landmacht.
Na afloop is er koffie en thee met spekkoek en kwee lapis (een Indonesische 
zoete lekkernij).
Nadere inlichtingen: mevrouw J. Hildering, T : 030 2202505, e-mail:
jlwhildering@casema.nl.

ME E  in De Bilt
MEE is een organisatie in de buurt. Daar werken deskundige mensen die 
kunnen helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, 
werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd. MEE infor-
meert, helpt bij moeilijke afwegingen en wijst zonodig de weg naar de 
juiste instanties.
MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus alleen 
gericht op het persoonlijk belang. De diensten van MEE worden door de 
overheid betaald en zijn dus gratis.

MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. 
MEE is er voor mensen die door hun beperking problemen ervaren in hun 
dagelijkse leven waardoor zij niet volledig aan het maatschappelijk leven 
kunnen deelnemen. MEE is er voor jong en oud, voor direct betrokkenen, 
maar ook voor ouders of verzorgers.
Bent u op zoek naar een leuke sportactiviteit? Wilt u weten wat er bij u in 
de buurt te doen is op het gebied van dans en muziek? Of bent u op zoek 
naar informatie over bijvoorbeeld onderwijs, wonen, opvoeding of werk? 
Kom dan naar de MEE Infobus.

Infobus in De Bilt
De MEE infobus staat op vrijdag 1 augustus van 10.00 tot 12.00 uur op de 
Markt in
Winkelcentrum Planetenbaan in de Bilt. Iedereen met een beperking, handi-
cap of chronische ziekte kan in de MEE infobus terecht voor informatie en 
advies. Een gratis gesprek met een professionele consulent van MEE, dicht 
bij u in de buurt. U  kunt in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld 
vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding. 
Voor meer info: MEE U trecht, Gooi & Vecht, Pallas Athenedreef 10, 3561 
PE, U trecht, tel. (0900) 6336363, e-mail: info@mee-ugv.nl.

Oud papier
Hollandsche Rading
Zaterdag 26 juli wordt door muziek-
vereniging Kunst & Genoegen oud 
papier in Hollandsche Rading ingeza-
meld. De wagen vertrekt om 9.00 uur 
vanaf ‘Het Rondje’. U  wordt vrien-
delijk verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Geboren
16 juli 2008

F eline
  

Dochter van 
Danny Harmsen & Desiree Pol

Hondsdraf 9
Maartensdijk

Dagtocht naar Volendam en 
Marken

De K(atholieke) B(ond) voor O(uderen) organiseert op woensdag 30 juli 
een dagtocht naar Volendam en Marken. Bij een palingrokerij in Volendam 
is er ontvangst met koffie en gebak, een rondleiding en (uiteraard) paling 
proeven. Vervolgens wordt er in restaurant Amvo een Hollandse koffietafel 
met kroket geserveerd. Er is daarna volop gelegenheid in Volendam rond te 
kijken, alvorens met rederij ‘Marken Expres’ naar Marken te varen. Daar is 
er ook weer ruimschoots gelegenheid dit folkloredorp te bezichtigen. Geï n-
teresseerde niet-leden kunnen zich eveneens aanmelden. Voor inlichtingen 
en inschrijving: tel. 030 2286483 of 030 2287117. 

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

   Zoveel bloemen
   zoveel kaarten
   zoveel warme woorden
   zoveel belangstelling en 
    zoveel troost

Jullie steun en medeleven na het overlijden van

Willem van ’t Woud
geven mij de moed om verder te leven.

Greetje

Maarssen juli 2008

Geboren
21 juli 2008

Victor Roland
Zoon van 

Helma en Roland Bunschoten
Robert en Stephan

Distelvink 17 - Maartensdijk



 De Vierklank 3 23 juli 2008

Stand van zaken bunker 
terrein Larenstein

Tijdens de inloopavond in het HF  Witte centrum te De Bilt op vrijdag 11 juli 
bracht een aantal bewoners naar voren dat zij niet gelukkig waren met het 
feit dat het noordelijk deel van het Larenstein terrein is afgesloten met een 
hekwerk. Enige tijd geleden heeft de gemeente afgesproken het hekwerk 
rond het noordelijk deel te laten repareren en over te dragen aan de bedrij-
venstichting. De reparaties zijn vorige week uitgevoerd, waarna de over-
dracht heeft plaatsgevonden. Inmiddels heeft de gemeente contact gehad 
met de bedrijvenstichting en hen gevraagd het terrein weer open te stellen 
zolang er nog niet wordt gebouwd. Zij hebben hier positief op gereageerd. 
Op 16 juli worden er op twee plaatsen elementen uit het hek gehaald, zodat 
wandelaars weer het gebied in kunnen.

A chtergebleven exp losieven
De achtergebleven explosieven leveren op zichzelf geen gevaar op voor 
de omgeving. Toch wil de gemeente ze graag verwijderen, om daarna de 
bunker beter te kunnen beveiligen. De gemeente heeft aan de experts van 
het Explosieven Opruimingscommando van de Koninklijke Landmacht 
(EOC KL) gevraagd of het mogelijk is de explosieven veilig te verwijderen, 
zonder ze tot ontploffing te brengen. Het EOC KL heeft laten weten dat 
handmatige verwijdering in principe mogelijk is. De Arbeidsinspectie heeft 
de gemeente gevraagd opdracht te geven tot een tweede analyse door een 
ander expertisebureau (second opinion). TNO uit Rijswijk zal deze second 
opinion uitvoeren. Het advies van TNO wordt begin volgende week ver-
wacht. Daarna vindt overleg plaats met de Arbeidsinspectie over het tijdstip 
en de wijze van het verwijderen van de explosieven.

Beveiliging terrein
Direct na de explosie is beveiliging ingesteld op het terrein in verband met 
mogelijk instortingsgevaar van de bunker. De gemeente handhaaft daarom 
voorlopig de huidige beveiliging.

Enkele omwonenden hebben gevraagd om een bouwtechnisch onderzoek 
van hun woning. De gemeente komt aan dit verzoek in zoverre tegemoet 
door de laagbouwwoningen die voor het proefschot bouwtechnisch zijn 
onderzocht, nogmaals aan een inspectie te onderwerpen om te bekijken of 
er effecten zijn ten opzichte van de eerste opname.
Het C OT Instituut voor Veiligheid en C risismanagement is inmiddels ook 
gestart met haar onderzoek.

Kerckebosch beleggingsmaatschappij 
B.V (eigenaar) en Johan Matser Pro-
jectontwikkeling bv hebben afgelopen 
woensdag 16 juli de Koop-, Ontwik-
kelings- en Realisatieovereenkomst 
voor winkelcentrum De Kwinkelier 
te Bilthoven, samen met wethouder 
Arie-Jan Ditewig ondertekend.

Doel is het verblijfsklimaat in het 
winkelcentrum aanmerkelijk te ver-
beteren. Om dit te bereiken wordt het 
winkelcentrum niet alleen gereno-
veerd, maar ook met circa 4.000 m²  
uitgebreid waardoor ruimte ontstaat 
voor nieuwe, aantrekkelijke winkel-
formules. 
De entrees aan het Vinkenplein en 
de Sperwerlaan worden geheel ver-
nieuwd. Langs de Sperwerlaan wor-
den circa 90 koopwoningen gerea-
liseerd en boven de nieuwe winkels 
worden 30 huurappartementen toege-
voegd. Bovendien wordt de bestaande 
parkeergarage vergroot. Het ontwerp 
is gemaakt door RPHS Architecten 
uit Voorburg.

Sporthal
Ten behoeve van de uitbreiding van 
het winkelcentrum worden de sport-
hal en de bestaande muziekschool 

gesloopt. Hierover heeft Johan Mat-
ser Projectontwikkeling bv afspraken 
gemaakt met de gemeente De Bilt. De 
gebruikers van de Sporthal kunnen 
terecht in de gloednieuwe Kees Boe-
kehal naast De Werkplaats in Bilt-
hoven. De Muziekschool zal straks 
een plaatsje krijgen in het nog te 

realiseren C ultuurhuis aan de Melk-
weg. De gemeente zal waarschijnlijk 
in oktober a.s. de inrichtingsplannen 
presenteren tijdens een bijeenkomst 
voor alle betrokkenen. De start van 
de bouw staat eind 2009 gepland. 
De eindoplevering wordt verwacht in 
2012 [ HvdB] .

Kwinkelier wordt opgeknapt
Het in 1978 geopende winkelcentrum De Kwinkelier in Bilthoven moet grondig worden gerenoveerd. 

Het winkelcentrum functioneert als het hoofdwinkelcentrum voor de gemeente Bilthoven. De uitstraling van 
De Kwinkelier is niet meer van deze tijd en te veel gericht op het doen van de dagelijkse boodschappen.

Bart van Breukelen van J ohan M atser P rojectontwikkeling ( links aan tafel) , 
wethouder A rie-J an Ditewig ( midden)  en P eter A arsman, namens eigenaar 
K erckebosch beleggingsmaatschappij ( rechts aan tafel)  ondertekenen de 
overeenkomst ( F oto van www.nieuwsover.nl/debilt) .

De Adviescommissie bezwaarschrif-
ten adviseert het C ollege de bezwa-
ren tegen de verleende bouwver-
gunning gegrond te verklaren. De 
Adviescommissie bezwaarschriften 
baseert dit advies op een interpre-
tatie van het begrip ‘zorg’ in het 
bestemmingsplan die anders is dan 
de uitleg die het college van bur-
gemeester en wethouders hanteert 
in het besluit om bouwvergunning 
voor woon-/ zorgcomplex Beuken-
burg te verlenen. 

Het advies om de bezwaren gegrond 
te verklaren wijkt ook af van de 
externe juridische adviezen die 
B&W heeft ingewonnen bij andere 
betrokken partijen. Deze, waaron-
der de provincie U trecht, kunnen 
zich wel vinden in de uitleg van 
burgemeester en wethouders. Mede 
op verzoek van de gemeenteraad 
is het college van Burgemeester en 

wethouders, samen met de initia-
tiefnemer Burgland, druk bezig met 
het zoeken naar een mogelijke alter-
natieve locatie. Gezien de vakan-

tieperiode zal het nog ten minste 
tot begin september duren voor het 
college een besluit neemt op de 
ingediende bezwaren.

Na zomervakantie beslissing over 
bezwaren Beukenburg 

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft naar aanleiding van het verlenen van een bouwvergun-
ning voor woon-zorgcomplex Beukenburg een aantal bezwaren ontvangen. De A dviescommissie bezwaar-
schriften heeft op 1 juli advies uitgebracht aan het college over de ontvangen bezwaren tegen de verleende 

bouwvergunning. 

T ussen het lover nog net zichtbaar het oude verpleeghuis Beukenburg

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Over Hangjongeren en Overlast

De SP heeft in de voorjaarsnota het er niet over gehad, maar vandalisme 
veroordelen wij net als ieder ander. Het verbaast me wel dat opeens Anne 
Doedens (VVD ) zich op de borst klopt, dat zij er zo veel aan doen. Dorps-
huis Hollandsche Rading na jaren verpaupering en sloop nog steeds stegge-
len wat en hoe er iets moet komen. Dorpshuis Westbroek erg mooi, maar er 
veel voor over hebben? De insteek van Nico Jansen was gelukkig positiever 
die wil investeren in de jeugd. Het C DA wil weer eens de harde aanpak. 
Projecten zoals in het Hoekie en WVT werpen hun vruchten af, maar dat 
kost geld en dat is vaak een vies woord. Buitenbad zwembad verdwenen, 
speelveld op Weltevreden (De Bilt) wordt ook bedreigd; likkebaardend ziet 
men daar woningbouw wel zitten. Pannaveldjes in Bilthoven daar is het 
plan om een Moskee te bouwen. Altijd liggen terreinen waar jeugd komt 
onder vuur. Meer (VVD) buitengewoon opsporingsambtenaar(boa) dat is 
een uitgeklede politieagent . Opleiding in 9 of 11 dagen, met dank aan het 
C DA VVD die altijd geregeerd hebben. Maar jongerenwerkers en ruimtes 
voor de jeugd dat is er nodig. Goed voordbeeld is de JOP in Groenekan. 
Niemand is er blij mee als er vernielingen zijn , maar het zgn. stevige beleid 
dat werkt ook niet om overal bekeuringen voor uitschrijven. Dan kweek je 
jeugd, die nog minder respect heeft voor anderen Luister naar de jongeren 
raden en betrek ze in je beleid. Geef de jeugd de handreiking, het verdient 
zich zelf terug. En hangjongeren zijn er altijd geweest in onze en u jeugd; te 
veel en te vaak worden aan deze jongeren het vandalisme toegeschreven. 
 
Harry  Sangers voorzitter SP  De Bilt 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt hebben besloten de 
Kunstmarkt De Bilt een garantiesub-
sidie van 1500 euro te verlenen.
De Kunstmarkt De Bilt bestaat al acht 
jaar en werd een aantal jaren zonder 
subsidie georganiseerd. Dit jaar erva-
ren de organisatoren echter tegenval-
lers bij de inkomsten. Ook zijn de uit-

gaven hoger door de extra activiteiten 
die rondom de Kunstmarkt worden 
georganiseerd.

De Kunstmarkt wordt op 13 sep-
tember 2008 in de Dorpsstraat in 
De Bilt gehouden. De Kunstmarkt 
vergroot de culturele uitstraling van 
de gemeente De Bilt. Daarom vinden 

burgemeester en wethouders het pas-
send om een subsidie te verlenen. De 
Kunstmarkt heeft ongeveer 140 deel-
nemende kunstenaars en wordt door 
30 à  40 vrijwilligers georganiseerd. 
Het verlenen van een subsidie toont 
daarom ook waardering voor de inzet 
van de vrijwilligers voor het culturele 
leven in de gemeente. 

Kunstmarkt De Bilt krijgt subsidie

Geen spreekuur wijkagent
In verband met de vakantieperiode houdt de wijkagent van Maartensdijk, 
Hans Gies, van 19 juli tot en met 28 augustus geen spreekuur. Vanaf maan-
dag 1 september kan men weer op de gebruikelijke dagen, op maandag-
avond van 18.00 tot 19.00 uur en donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 
uur, op het spreekuur langskomen. 

Inwoners van Maartensdijk kunnen in de vakantieperiode terecht op het 
politiebureau in De Bilt aan de Hessenweg 194D. Het politiebureau van De 
Bilt is van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en op 
vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur geopend.



Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires, 
onderdelen en hebbedingetjes voor 

nog meer kampeerplezier!

2 x citronella kaars Euro 1,50
(in glazen potje)

Klapbox Euro 3,95

Bagagewagen Euro 11,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

WIJ ZOEKEN VOOR IN DE AVONDUREN
VOOR EEN PROJECT IN BILTHOVEN

ENTHOUSIASTE
SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS

Reacties kunnen telefonisch van maandag t/m vrijdag
 tussen 9:00-16:30 op telefoonnummer 0320-242549.

www.devries� evoland.nl

Werken als hulp bij het huishouden? 
Gemeente de Bilt e.o.

Wil jij graag mensen hulp bieden bij het huishouden, werken onder schooltijd 
en ben je minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar? 

Dan is Vitras/CMD op zoek naar jou!
Je komt niet in loondienst, maar je werkt wel voor de klanten van Vitras/CMD.

Het uurloon bij bemiddeling is € 12,82 (voor 23 jaar en ouder).

Wil je meer uren (15 uur of meer) werken? 
Vitras/CMD heeft ook mensen nodig die bij ons in loondienst 

komen om hulp te bieden bij het huishouden.

Iets voor jou?
Bel voor meer informatie: 0900 - 82 123 82 (lokaal tarief) of kijk op www.vitras.nl.

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
• kopieerpapier • drumkits
• pinrollen • tonercartridges

• kassarollen • inktpatronen
GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

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

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

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

De Molenpolder

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

 Na de vakantie frisse start?

CHAUFFEUR’s zoeken wij voor
trekker opl. met B.C.E. & CCV-B.
Int. Transportbedrijf H. van Keulen bv.
Info 0346-281220

Transportbedrijf H. van Keulen
Kerkdijk 42
3615 BG Westbroek

Vlekke-loze

kooktoestellen
koop je natuurlijk bij Vink Witgoed.

Moderne apparaten en 
ouderwets degelijke service!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

Gevulde koek
4+1 gratis

Vikorn
Nu €1,10

normaal €1,45

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C8 2.0 16V LPG G3,BLAUW, AIRCO, ABS, ER, CV, SB,

TREKH, CRUISE C, MLV, 161000KM ...................................................................................... `05 €.12.950,-

PEUGEOT

206 1.4 HDI,ZWART, AIRCO, CV, SB, RAD/CD, JEANS BEKL, 140000KM .............................. `04 €. 7.950,-

307 SW 2.0 16V, GOUD MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, ESP,

TREKH, LMV, CRUISE C, RAD/CD, AIRBAGS, 124000KM ..................................................... `04 €. 10.950,-

307 SW 2.0 HDI 110PK, ZILV GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,

CLIMATE C, ESP, TREKH, RAD/CD, 160000KM ..................................................................... `03 €. 8.750,-

307 CC 1.6 16V, ZWART MET., CLIMATE C., CRUISE C., RAD/CD, ER, CV,

SB, LMV, MLV, ABS, AIRBAGS, 55500KM............................................................................... `04 €. 17.250,-

308 XS PREMIERE  1.6 VTI 16V 5 DRS, BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV,

ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, PANORAMADAK, CRUISE C, LMV, 10600KM ........................ `07  €. 20.950,- 

406 2.0 16V BREAK, D GROEN MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ............................................ `01  €. 7.950,- 

407 2.2 16V PACK, BLAUW MET, XENON, LEDEREN INT, ABS,

CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD/NAVI, LMV, ER, CV, SB, 76000KM ..................................... `04 €. 19.500,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO

CITROËN C3 1.4,BLAUW MET, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH, 40000KM.................. `04 €. 9.950,-

CITROËN C2 1.4 VTR, ZWART, ER, CV, LMV, MLV, RAD/CD, SB, ABS, 33000KM ................. `05 €. 9.950,-

CITROËN C3 1.4 AUT, ZWART, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, SB, 54000KM ........................ `03 €. 10.950,-

CITROËN BERLINGO 1.6 16V MULTISPACE, ZILV GRIJS MET, AIRCO,

ABS, CRUISE C, TREKH, 66500KM, ...................................................................................... `05 €. 14.500,-

RENAULT SCENIC 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, 4ER, CV, SB, ABS, LMV,

MLV, TREKH, RAD/CD, CLIMATE C, HALF LEDER, 106000KM .............................................. `02 €. 9.950,-

RENAULT KANGOO 1.5 DCI MPV, GEEL, SB, RAD/CD, SCHUIFD, 84000KM ........................ `04 €. 8.750,-

CHRYSLER PT CRUISER CABRIO, ZWART,GRIJS LEDER, ER, CV,

SB, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, 20000KM ................................................ `07 €. 23.950,- 

BUDGET CARS

FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW. APK. ................................................ `96 €.2.250,-
KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540
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Een aantal maanden geleden is er een 
bijeenkomst geweest met alle partijen 
die betrokken zijn bij het weeshuis. 
Gesproken is over hoe het weeshuis 
in de toekomst verder te kunnen hel-
pen en hoe die taken verdeeld moeten 
gaan worden. Omdat meerdere stich-
tingen zich nu bezig houden met St. 
Paul’s is besloten Esther aan te wijzen 
als coör dinatrice tussen de diverse 
stichtingen en alle projectaanvragen 
en communicatie naar het weeshuis 
toe via haar te laten verlopen. 

KLM
In het laatste jaar heeft de KLM-
stichting Wings of Support een grote 
opknapbeurt laten uitvoeren in het 
weeshuis. Door een hun bekende 
aannemer zijn de buitenwasbasins 
geheel vernieuwd en onder een 
afdak geplaatst. Ook de douches en 
de andere natte ruimtes zijn hele-
maal vernieuwd en de septic tank 
is vervangen. Dat laatste was een 
grote tegenvaller en heeft veel geld 
gekost. De grond bleek zwaar ver-
ontreinigd omdat door de gescheurde 
septic-tank het vuile water de grond 
in sijpelde. Vrijwilligers (vliegers en 
stewardessen) schilderden de eetzaal 
in vrolijke kleuren (met Afrikaanse 
dierentaferelen) en de schoolkinderen 
kregen nieuwe houten lessenaars en 
er werden aanvullende schoolboeken 
gekocht. Allemaal zeer waardevolle 
acties. De voorlichtster van Wings of 
Support (ook een KLM-purser ) werd 
eind 2007 uitgekozen om voor het 
weekblad Margriet een weblog bij te 
houden. Zij schrijft sindsdien over St. 
Pauls voor ‘Margriet betere wereld’. 
Haar verhalen zijn door velen gelezen 
en veel vrouwen hebben zich aange-
meld als ‘vriendin’, zo veel zelfs dat 
zij een extra bedrag van 1000 euro 
mocht ontvangen voor St. Paul’s, 
waarvan speeltoestellen zijn aange-
schaft voor de kinderen. Kijk eventu-
eel op: www.wingsofsupport.org

Stichting weeskinderen Kenia
Een tweede stichting, die actief is inge-
stapt, is SWK; een stichting opgericht 
door een oud KLM-gezagvoerder, die 

zich bezig houdt met actieve hulp aan 
verschillende Keniase weeshuizen en 
daarin veel belangrijke ervaring heeft 
opgedaan. Er is begonnen met een 
bescheiden project (het vervangen 
van alle borden, bekers en eetzaal-
stoelen). Toen bleek dat het tussen 
weeshuis en Stichting ‘klikte’ zorgde 
de Stichting vervolgens voor Engels-
talige kinderboeken, waardoor er nu 
een echte kleine bibliotheek is in het 
weeshuis. De Stichting betaalde ook 
het vervangen van de watertankom-
bouw en vond een sponsor, die de 
salarissen van de leraren van de bij 
het weeshuis behorende school de 
komende drie jaren garandeert. Er 
lopen nog enkele projectaanvragen 
bij SWK: een ‘nieuwe’ tweedehands 
dubbelcabine-pickup-auto. Deze is 

echt onontbeerlijk, aangezien onder-
houd c.q. reparaties van de huidige 
28-jaar oude auto zoveel kost, dat 
e.e.a. niet meer te betalen is.

Kindsponsorprogramma
Zeer verheugend is, dat Stichting 
Weeskinderen Kenia vanaf september 
start met het kindsponsorprogramma. 
Vanuit deze stichting zal het mogelijk 
worden é é n van de kinderen uit St. 
Paul’s te sponsoren en op die manier 
bij te dragen aan voedsel, medische 
zorg en scholing. Op die manier krij-
gen de kinderen een betere kans op 
een goede toekomst. SWK heeft veel 
ervaring met kindsponsoring bij ande-
re weeshuizen. Als ‘adoptiefamilie’ 
kan men brieven schrijven naar het 
kind en het kind stuurt ook regelmatig 
brieven, tekeningen en schoolrappor-

ten terug. Vier kinderen worden nu al 
gesponsord. Belangstellenden kunnen 
hierover contact opnemen met deze 
stichting op: www.weeskinderenke-
nia.nl

School
De school van het weeshuis ontving 
vorig jaar nog veel schoolspullen 
uit Maartensdijk. Toen de hoofdon-
derwijzer van St. Pauls vorig jaar 
onderzocht hoe de kinderen uit groep 
8 precies stonden geregistreerd i.v.m. 
de komende examens, kreeg hij bij 
het onderwijsbureau te horen, dat 
de school niet officieel geregistreerd 
stond en er direct een boete betaald 
moest worden. Twee dagen later werd 
het hoofd van de school plotseling 
gearresteerd en een arrestatie van 
Jayne kon ternauwernood door een 
bevriende advocaat worden voorko-
men. De hoofdonderwijzer heeft 2 
dagen in de gevangenis gezeten!

Jayne dook direct in de archieven 
van haar overleden moeder en werd 
hierbij door een bevriende pastoor 
geholpen. Deze maakt ook deel uit 
van de commissie, die over registra-
tie van scholen adviseert. Na een 
drietal bezoeken van 60 km. buiten 
Nairobi door Jayne kon uiteindelijk 
een hoofdonderwijzer, uit de tijd dat 
haar moeder nog leefde, klaarheid 
brengen. Hij wist te vertellen, dat 
Mama Mary eind 2005 de proce-
dure tot registratie van de school was 
gestart, maar het geld niet had om de 
school te laten registreren. In die tijd 
overleed zij plotseling. De school was 

echter wel goedgekeurd door het dis-
trictskantoor. Met een kopie van de 
toenmalige goedkeuring werd de zaak 
even opgelost, maar Jayne kreeg wel 
te horen dat er strenge(re) inspecties 
uitgevoerd zouden gaan worden. 
Precies in die tijd kwam de 1660 euro 
van de Maartensdijkse Ontmoetings-
kerk. Een deel daarvan is naar het 
fruitproject gegaan maar het overgro-
te deel is gebruikt voor het opknap-
pen van de school. Er is geverfd, de 
hekken om de school zijn geheel ver-
vangen, er zijn nog 3 toiletten bijge-
bouwd en het schoolplein waar mama 
Mary en haar zoon liggen begraven 
is opgeknapt. Nog steeds vinden er 
inspecties plaats maar de tekenen zijn 
goed, hoewel nog niet definitief.

Oesterzwammen
Inmiddels kookt het weeshuis op bio-
gas, lopen er al heel veel kippen 
rond, waarvan de eieren verkocht 
worden, kweekt Jayne fantastische 
oesterzwammen voor de verkoop, 

zijn aspergevelden aangelegd en ver-
koopt het weeshuis drinkwater aan 
dorpsgenoten. 
Ook dat is niet helemaal zonder slag 
of stoot gegaan want na inspectie 
bleek dat het grondwater een veel te 
hoog fluor- en pH-waarde had. Dit 
is dan ook de reden dat de kinderen 
vaak bruine vlekjes op hun tanden 
hebben. Inmiddels is ‘Wings of Sup-
port bezig om het water geschikt 
voor drinkwater te maken zodat het 
niet alleen beter is voor eigen gebruik 
maar er zou dan ook een waterbot-
telingsmachine komen zodat flessen 
drinkwater direct uit het weeshuis 
verkocht kunnen worden.

Vrijwilligers
15 juli vertrekken de eerste twee 
vrijwilligsters naar St. Paul’s. Het 
zijn twee studentes uit Groningen, 

die Jayne met veel zaken zullen gaan 
helpen; bijvoorbeeld met het voorbe-
reidende werk voor het kindsponsor-
programma. Gegeven het feit, dat de 
é é n bedrijfsadministratie en de ander 
Engels studeert, zijn er voldoende 
overige zaken, die de vrijwilligsters 
kunnen aanpakken. De Groningsen 
gaan er heen via de stichtingen ‘Joho’ 
en ‘ Wanawa’. Deze naam staat voor 
‘wanawake na watoto’ of ‘vrouwen 
en kinderen’ en heeft als doel om bin-
nen de bestaande gemeenschappen de 
levens van vrouwen en kinderen in 
Kenia te verbeteren d.m.v. onderwijs, 
gezondheidszorg en armoedebestrij-
ding. Esther en Henrike ontmoet-
ten de oprichtster van deze stichting 
eerder en zijn blij dat ook zij inziet, 
dat St. Paul' s C hildren C are C entre 
hulp uit Nederland hard nodig heeft 
om te kunnen overleven. Info: www.
wanawa.nl

Vanuit Maartensdijk
Esther Harshagen en Henrike van ’t 
Land gaan op dit moment even niet 
(meer) slepen met zware koffers vol 
kleding en andere spullen. Ze zijn nu 
een andere fase in gegaan. Doordat 
‘Wings of support’ zich nu bezig 
met het weeshuis bezighoudt, komen 
er zeer regelmatig KLM-ers langs 
die in Nairobi verblijven. Zij nemen 
vaak spullen mee voor de kinderen. 
Het is nu Esther’s taak om de vinger 
aan de pols te houden, projecten te 
selecteren en bij de juiste stichting 
onder te brengen. Ze mailt dagelijks 
met Jayne en de diverse stichtingen, 
maakt nieuwsbrieven en wordt daar-
in bijgestaan door Henrike. Beiden 
hopen dit jaar weer naar Nairobi te 
kunnen gaan, hoewel dit soms niet 
altijd goed blijkt te combineren met 
werk en gezin. Thuis zijn overigens 
nog steeds prachtige Afrikaanse sie-
raden en zomerslippers. De opbrengst 
van de verkoop hiervan gaat direct 
naar het weeshuis. Tel. Henrike (0346 
211833) of Esther (0346 214626).

Ontwikkelingen in het weeshuis 
in Nairobi

door Henk van de Bunt

Het is al even geleden dat er informatie werd verstrekt over het weeshuis St. P aul’s Children Care Centre in 
Nairobi, waar E sther Harshagen en Henrike van ’t Land zich al jaren voor inzetten. De laatste actie vanuit 
het dorp was het Kenya-broodje van Bakker Bert Bos. De Ontmoetingskerk schonk nog wat geld, dat deels 
besteed is aan het fruitproject. Nieuwe acties zijn er niet meer geweest, maar dat betekent niet, dat er ook 

niets is gebeurd. A lle reden, om de dorpsgenoten weer eens voor een interview op te zoeken.

K L M -ers nemen vaak spullen mee 
voor de kinderen.

V ier kinderen worden nu al gespon-
sord via de stichting W eeskinderen 
K enia. ( zie www.weeskinderenkenia.
nl)

Henrike van ’t L and en Esther Harshagen ( r)  vertellen enthousiast over de 
ontwikkelingen bij St. P aul' s C hildren C are C entre.

Hester speelt met de kleine kinderen, die ' s middags niet naar school gaan.

Het speelgoed komt allemaal uit 
M aartensdijk.



STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 4.50

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

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL WOENSDAG GEHAKTDAG

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 juli 
t/m woensdag 30 juli

Diverse vleeswaren

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK

3 biefstukjes 5,-
4 schnitsels 
naturel of gepaneerd 5,-
6 tartaartjes  5,-

VLEESWARENTRIO

500
gram

3x100
gram

7.98

3.98

Gemarineerde biefstuk
Biefstukroerbakreepjes
Biefstukspiezen

Boerenham
Rosbief
Fricandeau

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

HEERLIJKE GRIEKSE 
ORIGINELE FETA

100
GRAM 1.25

LEKKER DOOR UW ZOMERSE SALADES!

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

Gekruid gehakt  
1 Kg. | 4,98

Rundergehakt
1 Kg. | 4,98

 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.

Grote
zonnebloemen  bos 5 stuks 4,50

Vakantie uitverkoop
woensdag 23 juli -
donderdag 24 juli:

Alle snijbloemen, (tuin) planten
HALVE PRIJS

Tot ziens op woensdag 20 augustus 13.00 uur

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

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

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

Sieraden
30% 

korting

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Zomer koopjes!

Spinazie ...................2 x 300 gr 0,99

Komkommers ................. 2 voor 0,99

Broccoli ......................500 gr 0,59

Trostomaten .................500 gr 0,79

Watermeloen ................ per kilo 0,99

Aardbeien ......................2 dozen 5,-

Galia Meloenen .................nu 0,99

Ananas ..................... volle bak 0,99

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Vers gewassen

Grote Hollandse

Hollandse

Hollandse

100 gram 0,99
Tomaat - Mozarella - salade

Heerlijk met gebakken aardappels
Zomer waldorf - salade
Zomer waldorf - salade
Zomer waldorf - salade

Nieuw

100 gram 0,99
Pasta tonijnsalade

De allerbeste

De lekkerste

De lekkerste 

Vers gesneden

Varkenshaas in
champignonroomsaus

+ gebakken aardappels

100 gram 0,99

 



Dagvlinders als kleine vuurvlinder 
en icarusblauwtje nemen toe omdat 
planten als schapenzuring en moeras-
rolklaver zich ook uitbreiden. Dit zijn 
de waardplanten van deze vlinders en 
zetten hier hun eitjes op af, waarna de 
rupsen van deze planten eten.
Een soort die erg profiteert van het 
laten staan van de vegetatie is de moe-
rassprinkhaan, een Rode Lijstsoort 
(‘Rode Lijsten’ zijn lijsten waarop per 
land de in hun voortbestaan bedreigde 
dier- en plantensoorten staan). De 
sprinkhaan is in sommige delen van 
het reservaat met honderden aanwe-
zig. Sprinkhanen zetten hun eitjes af 
in de grond of op delen van grassen. 
Voor bepaalde soorten dient het gras 
als voedsel. 

Bert Bos-pad
Ook langs het Bert Bos-pad (een wan-
delpad van ongeveer 3 km van Kerk-
dijk in Westbroek naar Graaf F loris 
V-weg in Hollandsche Rading) is de 

kans groot om van juli tot oktober de 
moerassprinkhaan te zien en te horen. 
Het geluid van deze sprinkhaan is te 
herkennen aan een knappend of tik-
kend geluid, dat het mannetje maakt. 
Het lijkt op het geluid van schrik-
draad. De soort is in de vorige eeuw 
gestaag achteruitgegaan als gevolg 
van biotoopvernietiging, verdroging 
en vermesting. Andere sprinkhanen, 
die voorkomen in het gebied, zijn de 
bruine sprinkhaan, kustsprinkhaan en 
veenmol. 

P etgaten
Ook libellen en waterjuffers komen 
steeds meer voor. Enerzijds is het 
aanleggen van petgaten van belang; 
daar zetten zij de eitjes af op water-
planten. Anderzijds biedt de vege-
tatie beschutting en voedsel, in de 
vorm van andere insecten die op de 
grassen leven! Soorten die men kan 

aantreffen zijn de gewone soorten 
als lantaarntje, vuurjuffer, viervlek 
en gewone oeverlibel. Daarnaast in 
Nederland zeldzaam geworden Rode 
Lijstsoorten als vroege- en groene 
glazenmaker, smaragdlibel en glas-
snijder. Recentelijk heeft boswach-
ter Bert van Dijk zelfs de vuurlibel 
gespot. Deze Zuid-Europese libel is 
zijn areaal naar het noorden aan het 
uitbreiden en plant zich sinds 1993 
in ons land voort, waarschijnlijk als 
gevolg van de klimaatverandering.
Staatsbosbeheer gaat de legakkers 
in het najaar gefaseerd maaien. Dat 
betekent dat een deel van de vege-
tatie gemaaid en afgevoerd wordt. 
Omdat het afvoeren van gewas ver-
schralend werkt, geeft dat een grotere 
variatie aan planten in de toekomst. 
Ook spaart men zo deels de aanwe-
zige insecten é n eitjes van insecten, 
die overwinteren in de overblijven-
de grasstroken. Zie voor informatie 
www.staatsbosbeheer.nl

O ok zondag 20 juli rond 15.30 uur werd er weer druk gewandeld op het Bert 
Bospad, lopend van de K erkdijk ( ter hoogte van nr. 80)  in W estbroek naar de 
Graaf F loris V -weg in Hollandsche Rading. A an het begin staat een informa-
tiebord over de W estbroekse Z odden. [ HvdB]
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advertentie

Nu 3,ÉÉ
Van 5,99

Delphinium ‘Magic
Fountains’ is een vaste

plant die vlinders
aantrekt. Staat graag

op een zonnige plaats
in voedzame grond.

Potmaat 19 cm.

Ridderspoor

GroenRijk Hollandsche Rading - Tolakkerweg 138 - 035-5771425 - www.groenrijk.nl
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Zeldzame insectensoorten 
floreren in de Westbroekse Zodden

V li nde rs, li be llen en spr i nkh anen pr of i teren van aangepas t be h eer 

T en noorden van de stad U trecht beheert Staatsbosbeheer het natuurgebied de Westbroekse Zodden. Dit 
laagveenmoerasgebied is vooral bekend om zijn trilvenen met een rijkdom aan zeldzame planten. Sinds 

Staatsbosbeheer geen legakkers meer maait in de zomer, neemt het aantal insecten enorm toe. Het hoge gras 
en kruiden bieden beschutting, voedsel é n geschikte plekken om eieren af te zetten voor tal van soorten;  
vooral libellen, sprinkhanen en vlinders verschijnen weer op plekken, waar ze jarenlang afwezig waren. 
Voorheen werden deze legakkers geheel gemaaid omdat ze meer gebruikt werden als paden voor ( grote)  

machines, dan dat ze een natuurfunctie hadden. 

Het mannelijke I carusblauwtje is blauw, het vrouwtje is echter bruin, soms 
wat blauw aangelopen met aan de onderkant van haar vleugels zwarte stip-
pen en rode vlekjes.

De eieren van het vuurvlindertje worden afgezet op zuring.

Wonderen
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Sinds enige tijd geloof ik weer in 
mirakels. Dat komt mede door een bijzondere actie, die door de jeugd in 
mijn dorp op touw is gezet. In anderhalf jaar tijd is een droom gerealiseerd 
door de jongeren van Schalkwijk. Na een opmerkelijke campagne onder de 
plaatselijke bevolking is liefst drie ton bij elkaar gebracht om een nieuw 
clubhome te kunnen bouwen. Een paar zaterdagen terug heb ik met eigen 
ogen het resultaat kunnen aanschouwen: het is een prachtige accommodatie 
geworden. Opgeluisterd door de plaatselijke muziekvereniging Sint C ecilia 
werd het een feestelijke opening.

Wat is er in anderhalf jaar allemaal gebeurd? Men is begonnen om bouwste-
nen te verkopen aan de plaatselijke bewoners en aan alle mensen, die zich 
nog steeds met het dorp verbonden weten. Ook de rennertjes van de ‘Tour 
de Schalkwijk’ die hier jaarlijks wordt verreden, zijn op pad gegaan om 
zich te laten sponsoren voor iedere verreden kilometer. Daarna was er een 
festivalweekeinde waarop financieel ook een mooie klapper werd gemaakt. 
En zo ging het maar door, actie na actie. Met het welslagen van het moedige 
project als gevolg.

Dat het allemaal in korte tijd gelukt is, heeft ook te maken met het feit 
dat vanuit het dorp tientallen vrijwilligers aan de slag zijn gegaan om het 
nieuwe bouwwerk zo goedkoop mogelijk van de grond te laten verrijzen. 
Of eigenlijk moet ik zeggen: te laten herrijzen want op de bouwplek stond 
voorheen een blokhut die in geen enkel opzicht meer aan de eisen des tijds 
voldeed. Binnenkort kunnen de rennertjes van de Tour de Schalkwijk, bijna 
honderd in getal, weer gebruik maken van de Soos C asafina, want zo wel-
luidend is de naam van het nieuwe (en oude) jeugdhome.
Tja, en dan die jeugdronde, ook al een wonder op zich. Georganiseerd door 
renners die ooit zelf hebben meegedaan. Er komt dus bijna geen volwassene 
aan te pas. Het begint overigens met een misviering, waarbij onze pastoor 
zowel de rennertjes als de fietsen zegent zodat zich geen ongelukken zullen 
voordoen gedurende de Tourweek. Het is altijd een imponerend gezicht, al 
die fietsen op het altaar. En daarachter in de voorste kerkbanken de deelne-
mertjes, van acht tot twaalf jaar. Katholiek of niet, iedereen is aanwezig om 
deze rituelen mee te maken. En daarna begint het spektakel, zeven dagen 
lang. Het hele dorp staat iedere morgen van start tot finish langs de kant, 
nummer laatst krijgt evenveel applaus als de drager van het geel.

Waarom dit verhaaltje? Omdat het goed is in een tijdperk waarin vooral het 
accent ligt op de ‘asociale kanten’ van een deel van de huidige jeugd, ook 
eens het licht te laten schijnen over positieve zaken als dit ‘Wonder van 
Schalkwijk’. Goed voor het mensbeeld, zou ik bijna zeggen. En natuur-
lijk gebeuren ook in dit dorp soms vervelende dingen als vernielingen en 
geluidsoverlast, maar het gebeurt allemaal op beperkte schaal. En die vieze 
smaak is de laatste maanden helemaal weggespoeld, wanneer je al die jonge 
zwoegers bezig ziet met al die activiteiten..
Wat in Schalkwijk tot stand is gebracht (een dorp van ongeveer 2000 inwo-
ners) moet ook in andere plaatsen kunnen lukken, zo is mijn vaste overtui-
ging. Misschien is het in grootschalige gemeenschappen moeilijker om alle 
neuzen van de jeugd is dezelfde richting te krijgen als hier. Maar niets is 
onmogelijk wanneer je in wonderen durft te geloven...

Hans van Echtelt

De T our de Schalkwijk is een vakantieweek/wielerspektakel voor ( plm. 100)  
kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. V an zondag 20 juli t/m zondag 27 
juli wordt er dagelijks gefietst: 2 tijdritten, 5 etappes en 1 ploegentijdrit. 
N aast deze fy sieke inspanning is er ook voldoende tijd voor ontspanning 
( redactie) .



We hebben er zin in.
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Week 30 2008
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 21 juli t/m zaterdag 26 juli 2008.

Er is genoeg voor iedereen!
Beefspiesen hot
gekruid
rundvlees
500 gram

Verse water-
meloenblokjes
bakje 350 gram

Remia saus seasons
smokey barbecue, 
aioli of Griekse 
tzatziki
bakje 280 ml

Mc. Donalds 
ketchup tomato 
original
fles 500 ml

Frisia American 
marshmallows
zak 265 gram

Barbecueschotel
luxe
kilo

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

Grillen wat ze willen!Met lekker weer halen we graag de barbecue tevoorschijn. Om die reden bieden we deze week allerlei barbe-cueproducten extra voordelig aan. Met een barbecueschotel is het bovendien mogelijk voor iedereen wat lekkers in huis te halen. Met een lekkere saus en salade is het buiten héérlijk genieten! Eet smakelijk!
Johan de Zeeuw
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Theo Schouten uit Tienhoven bezit 
een kasboekje van de scheepswerf 
van Brunis van den Berg aan de 
Heuvellaan 12, hoek Nedereindse-
vaart, in het voormalige Westbroekse 
gedeelte van het huidige Maarssen. 
De scheepswerf heeft tweehonderd 
jaar bestaan en is begin jaren zeventig 
van de vorige eeuw opgeheven. In het 
kasboekje zijn vanaf 1907 tot 1955 
alle op bestelling gemaakte vaartui-
gen nauwgezet bijgehouden. Een 
nieuwe schuit kostte in 1907 rond 
de vijftig gulden en eind 1955 werd 
er drie- tot vierhonderd gulden voor 
gerekend. In het kasboekje staan ook 
grotere opdrachten vermeld,  zoals de 
levering in 1955 van een eikenhouten 
Lopiksche schouw met een paar roei-
spanen, een plank voor een motor en 
een vurenhouten zitbank voor 553,40 
gulden aan de destijds bekende heer 
R. Zwolsman, wonende in Rommel-
burgt te Nieuw Loosdrecht. Het kas-
boekje laat zien dat Van den Berg 
allerlei typen boten maakte zoals pra-
men, roeiboten, melkschuiten, schou-
wen tot zelfs woonboten.

Monumentendag
In het boekje, dat in september 2000 
ter gelegenheid van Open Monumen-
tendag verscheen, staat vermeld dat 
Brunis van den Berg de eikenbomen 
die hij in Nieuwersluis kocht via de 
Vecht kreeg aangeleverd. De stam-
men liet hij lange tijd in het water 
liggen om in te wateren alvorens ze 

tot planken werden verzaagd. Om de 
planken in model te kunnen buigen 
werden ze boven een open vuur verhit 
en daarna met balken in de gewenste 
vorm klem gezet. Ze werden steeds 
nat gehouden tot ze de juiste vorm 
behielden. De naden tussen de plan-
ken van een boot werden met een 
zgn. breeuwhamer met mos gevuld 

en daarna met pek afgedicht. Als laat-
ste bewerking werd de gehele boot 
geteerd en aan de klant afgeleverd.
In Achttienhoven en Westbroek waren 
meerdere scheepswerven. In Acht-
tienhoven aan de huidige dr. Welf-
ferweg 34, naast de brandweergarage, 
had, naar wordt beweerd, Hendrik 
Otten reeds in 1786 een scheepswerf-

je. Otten is waarschijnlijk in 1830 
door Hartman opgevolgd. Langs het 
huisje loopt geen sloot. De boten 
moesten waarschijnlijk heen en weer 
over de weg in en uit de sloot aan de 
overzijde worden getrokken. Tot op 
heden zijn over deze werf geen gege-
vens gevonden. Informatie over deze 
scheepswerf is zeer welkom! 

P raam of schouw
Volgens modelbouwer Wim van ´ t 
Land werden in Westbroek hoofdza-
kelijk schouwen gebruikt. Het ver-
schil tussen een praam en een schouw 
is dat een schouw een rechte voor-
kant heeft en meer over het water 

vaart, terwijl een praam een smal-
lere neus heeft waarmee hij a.h.w. 
door het water en het riet snijdt. Met 
een schouw werden koeien, mest en 
veevoer vervoerd, terwijl een praam 
met behulp van schotjes in verschil-
lende compartimenten of korven kan 
worden verdeeld. Er wordt ook wel 
gesproken over ´ een zes- of zeven-
korfs´  praam. Vissers maakten ook 
wel eens gebruik van losse bakken 
gevuld met water op de boot om 
gevangen vis levend te houden Zo’n 
bak werd ‘een bun’ genoemd. Schou-
wen worden meestal naar hun afme-

ting ingedeeld. Bijvoorbeeld een drie-
kwart- of een grote schouw.

Gescheiden dorpen
Achttienhoven en Westbroek hadden 
tot 1934 geen open verbinding over 
het water met elkaar. Wanneer West-
broekers met een schouw naar Acht-
tienhoven wilden varen, moesten ze 
eerst via de sloot langs de huidige 
Huijdecoperweg tot aan de Kooijdijk 
varen en dan linksaf via de Achttien-
hovense vaart naar Westbroek. Een 
kruising tussen een hoofdvaart en een 
sloot wordt ‘een vaarwijk’ genoemd.

Model
Wim van ´ t Land heeft onlangs 
een model van eikenhout van een 
Westbroekse schouw gemaakt. Om 
er zeker van te zijn dat het hout 
niet meer kan gaan werken, heeft hij 
Slavonisch eikenhout van een afge-
dankte boekenkast hiervoor gebruikt. 
Volgens Wim heeft de laatste schouw 
van Westbroek in de sloot onder een 
perenboom bij tante Pietje van Bar-
neveld aan de Kerkdijk 88 gelegen. 
De boot voorkwam dat de rijpe peren 
niet in de sloot terecht kwamen. Later 
wilden ze de schouw als bloembak 
voor het Dorpshuis plaatsen, maar hij 
bleek al te ver vergaan te zijn voor 
dit doel.

Kroosvaart
Jef van den Akker uit U trecht zond 
een gedeelte uit een rapport, getiteld 
‘Boerenvaartuigen’ door N.G. van 
den Sigtenhorst. In dit rapport worden 
de plannen onderzocht die omstreeks 
1660 bestonden om een vaarroute 
vanaf de Vecht in de stad U trecht tot 
aan de Eem bij Soestdijk te realiseren. 
Of deze plannen ooit volledig zijn 
uitgevoerd is onzeker.
In het rapport wordt naar de situatie 
van 1987 de vaarroute, de Kroos-

vaart genoemd, vanaf U trecht via 
Blauwkapel, Groenekan, de Ach-
terwetering, Maartensdijk, de Lage 
Vuursche, Baarn naar Soestdijk op de 
fiets verkend.
De onderzoekers startten hun tocht 
op 20 juni 1987 in de onmiddellijke 
omgeving van de mond van het Zwar-
te Water in de Vecht en eindigden 
even ten noordoosten van de spoor-
weg Amsterdam - Amersfoort op de 
kruising ervan met de Praamgracht:
Het Zwarte Water mondt even onder 
de Lauwerechtbrug door in de Vecht. 
Ze passeren door de stad langs het 
Zwarte Water stenen boogbrugge-
tjes en schutjes die herinneren aan 
de oorspronkelijke vaarfunctie van 
het kanaal. Bij de Zaagmolenkade 
stroomt het Zwarte Water via een 
duiker ondergronds verder. Na de 
Kardinaal de Jongweg, die qua lig-
ging overeenkomt met de vroegere 
Hoofddijkse Wetering, liep het Zwarte 
Water via de vroegere Maartensdijkse 
wijk Tuindorp richting fort Blauwka-
pel waar hij aansloot op de vroegere 
Maartensdijkse Vaart die langs de 
Kapelweg door het fort liep. In de 
beschrijving vervolgen ze hierna hun 
tocht zoals beschreven in de editie 
van 14 mei jl. 
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Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

De laatste schouw was voor de peren
A lhoewel het meer dan vijftig jaar geleden is dat het vrachtvervoer met een praam of schouw in onze 

omgeving over het water ging, maakte de aflevering over de binnenvaart in de editie van 14 mei jl. bij een 
aantal lezers veel herinneringen los.

M odel van een W estbroekse drielingschouw gemaakt door W im van ’t L and 
( foto door V incent van ’t L and) .

Bladzijde uit het kasboekje van Hein van den Berg.

Scheepswerf Brunis van den Berg aan 
de Heuvellaan 12 met links Brunis en 
rechts Gijs M asmeijer ( foto uit Groe-
ten uit O ud M aarsseveen, T ienhoven 
en Breukeleveen)

Huisje aan dr W elfferweg 34 waarin Hendrik O tten in 1786 woonde en een 
scheepswerf had ( foto F rans van Reenen)

Z warte W ater met schutje achter de 
M erelstraat. ( foto A driaan van der 
W ilt)

Het met balken in de klem gezette begin van een Breukeleveense boot met 
rechts Brunis van den Berg ( foto uit Groeten uit W estbroek en A chttienhoven 
deel 2)



Bobo kinderfiets. Geel/ blauw/
rood. V.a. 4 jaar. Vraagprijs 25,-. 
Tel. 0346-213204 (na 17.00 uur)

PERSONEEL GEVRAAGD

MEDEWERKSTER bediening 
gevraagd voor een gezellige 
bistro in Hollandsche Rading. 
Meer info op www.bistro-
deegelshoek.nl Interesse stuur 
een e-mail naar info@egels-
hoek.nl

PESONEEL AANGEBODEN

Gezellige naschoolse 
OPPAS thuis dinsdag incl. 
auto+ rijbewijs. Holl. Rading. 
Tel. 06-22451719, per sept.

Bianca voor uw NAGELS. Tel. 
06-14 43 34 81

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

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 13 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

DIVERSEN
 
GEVONDEN: 17/ 7 op 
Maertensplein zilv. ketting 
met div. steentjes. Info 0346-
218284

C omplete jongensgarderobe 
maat 134-158, 2 verhuisdozen 
vol incl. badmode. € 25,-. Bel 
06-51288509

Gaat u VERHU IZEN? WIlt 
u dit zelf doen? Huur een  
verhuisbox. C a 600x240x240 
cm. Info 0346-281220

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

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
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Slaapzak d. blauwe ruit. 190x70 
cm. Lichtgew. Polyester/
viscose/ polyamide. € 15,-. 
Kamerplant sansevieria, vrou-
wetongen lage soort. € 2,50. 
Tel. 0346-212492.

2 stuurtassen +  bevestiging 
AGU  zwart +  kr. leesm. wei-
nig gebruikt. € 10,- p.s. Bruin 
houten kinderstoel met voe-
tenplankje. € 25,-. Tel. 0346-
212492.

Kast 90x200 cm. wit, hang/ leg 
bouwpakket. € 20,-. Tel. 0346-
211678

Decoratieve antieke weeg-
schaal met gewichten. € 50,-. 
Tel. 0346-211678

Droog hout voor houtkachel, nu 
kopen, als het koud word lek-
ker stoken, gestapelde kubieke 
meter. € 35,-. Tel. 06-52542564

2 Knalroze Ikea kinderkrukjes. 
€ 5,- p.s. 2 Voor € 7.50. Tel. 
0346-214322. Bellen na 19.30 
uur.

Nieuwe (jongens)pop. € 12,-. 
Prachtige houten hobbelpaard, 
nooit gebruikt was € 39.50. Nu 
€ 25,-. Tel. 06-54665050

Prachtige rieten (mand)stoel. 
€ 25,-. Bijpassend tafeltje met 
glasplaatje en afneembaar 
bovenblad met opbergruimte 
doorsnede 50 cm. € 17.50. Tel. 
06-546650540

Wieg/ wagen dekentje zachtgeel 
75x100cm. € 8,50. 10x kleine 
babyhamdjes. € 1.50 p.s. 4 keer 
mt 50, 6 keer mt. 56. bijna 
nieuw.

20 Mooie stapelstoelen. Wit 
kunststof voor buiten. € 2,- p.s. 
Tel. 035-6015185

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

F IETSEN/ BROMMERS

Meisjesfiets Batavus 24 inch. 
Licht voor en achter werkt. 
€ 35,-. Tel. 0346-212133.

T e koop aangeboden

Nootjes

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

1. niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, 
 de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2. 1-koloms advertenties met 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
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

P ersoneel gevraagd

P ersoneel aangeboden

Diversen

F IE T S SE RVICE  CE NT RU M MA A RT E N V. DIJ K
GRU T T OLA A N 18  T el.0346-212267
Open: Ma, Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. 13.00-20.00 uur. Za.9.00-17.00
Onderdelen uit voorraad leverbaar
90% reparaties (ook op afspraak) dezelfde dag klaar.
Levering alle merken 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 Rose - Maartensdijk. T el. 
06-5 4967 98 5

Super mooie OP E L A ST RA  GLS ( 1992)
Erg goede auto voor weinig geld,
heb je net je rijbewijs gehaald, dan is dit jouw auto
Kom even kijken, over de prijs worden we het wel eens
bel even 0346-212288 - 06 53 85 35 57

T e koop gevraagd

F ietsen /  Brommers

Op ‘t 
bankje

Een moeder komt met haar tienerdochter bij me zit-
ten. De vrouw ziet er wat vermoeid uit. ‘Ik ben blij 
dat we binnenkort op vakantie gaan. Ik ben er echt 
aan toe.’ zegt ze met een zucht. De dochter reageert 
niet. Ze lijkt met haar gedachten ergens anders te zit-
ten. Belangstellend vraag ik de vrouw waar ze naar 
toe gaan. ‘F rankrijk, we gaan altijd naar F rankrijk. 
We komen er al jaren. We hadden er bijna een huis 
gekocht, maar daar hebben we toch maar van afge-
zien. Ik hou van het F ranse landschap, het weer, het 
eten en de F ransen vind ik ook heel aardig.’ Ik zie het 
gezicht van de dochter een beweging maken waaruit 
ik afleid dat zij het daar niet mee eens is. ‘Ik vind ze 
helemaal niet aardig’, zegt ze. ‘Altijd uit de hoogte en 
ze begrijpen je nooit. Ik wil wel eens ergens anders 
heen dan altijd dat stomme F rankrijk.’ De moeder 
kijkt haar verbaasd aan. Dit heeft ze van haar veer-
tienjarige dochter blijkbaar nog nooit gehoord. Ze 
lijkt er zelfs een beetje pijnlijk door verrast te zijn. 
‘Hoe komt dat zo opeens, dat je het niet leuk vindt 
om naar F rankrijk te gaan? Je vond het altijd zo 
leuk en vorig jaar was je zelfs helemaal verliefd op 
een F ranse jongen.’ Het meisje kijkt haar moeder 
onverschillig aan. ‘Ja, dat was vorig jaar, maar ik heb 
nooit meer wat van hem gehoord. Zo leuk vind ik 
hem eigenlijk ook niet.’ De moeder moet de nieuwe 
situatie nog duidelijk verwerken. ‘En waar zou je 
dan wel naar toe willen’, vraagt ze. Het gezicht van 
het meisje begint nu te stralen. ‘Naar C uraç ao, daar 
zou ik wel naar toe willen.’ De moeder valt bijna om 
van verbazing. Dit schijnt ze absoluut niet verwacht 
te hebben. ‘Hoe kom je zo opeens aan C uraç ao, daar 
heb ik je nooit over gehoord. C uraç ao... weet je wel 
wat dat kost om daar te komen?’ Het meisje lijkt daar 
absoluut niet mee te zitten. ‘F rankrijk is ook erg duur 
zeg je altijd en C uraç ao is veel mooier. En ze spreken 
er ook allemaal wel Nederlands.’ De moeder moet nog 
steeds wat bijkomen. ‘Hoe weet je dat het daar leuker 
is? Ik heb je nooit eerder over C uraç ao gehoord. Of 
heeft iemand op school je hoteldebotel gemaakt?’ Het 
meisje houdt zich wat afzijdig en kijkt starend naar de 
grond. ‘Esther gaat naar C uraç ao en ze heeft me een 
vakantie-dvd laten zien van vorig jaar. Ze gaat er elk 
jaar een maand heen en ze zegt dat het er fantastisch 
is. Hele mooie stranden en aardige mensen zegt ze. 
Heel anders dan die gekke F ransen. We kunnen het 
toch gewoon een keer doen. Ik weet zeker dat jij het 
ook leuk vindt.’ Ze heeft haar enthousiasme lang in 
moeten houden, maar nu ze haar ei kwijt is, is ze niet 
meer te stoppen. ‘Mooie stranden, leuke winkels, lek-
ker eten.’ Ze haalt er alles bij wat haar moeder leuk 
vindt om haar over te halen. ‘En we mogen helemaal 
gratis bij de opa en oma van Esther logeren. Die heb-
ben daar een heel groot huis.’ Daar zal ze toch niet 
van terug hebben moet het meisje denken. De moeder 
schudt haar hoofd. ‘Ik zou er toch maar rekening mee 
houden dat we naar F rankrijk gaan. Je vader ziet je 
aankomen.’ Het meisje kijkt wat onverschillig en 
eigelijk niet eens erg teleurgesteld. Dat ze haar idee 
al heeft opgegeven geloof ik niet. Ik denk dat nu de 
vader onder vuur genomen gaat worden. Of ze die wel 
weet over te halen weet ik natuurlijk niet, maar ze lijkt 
me een doorbijtertje. 

M aerten 

Buurtsport organiseert 
cursus weerbaarheid

In september wordt er in Buurthuis Hoekie gestart 
bij voldoende aanmeldingen op donderdag met trai-
ningen weerbaarheid voor 9 tot 12 jarigen. Er is een 
groep voor meisjes en een groep voor jongens. De les-
sen voor de meisjes zijn van 16.30 uur tot 18.00 uur, 
voor de jongens van 18.00 uur tot 19.30 uur. Tijdens 
deze cursus leer je fysiek en mentaal je weerbaarheid 
op te bouwen. Het zijn 8 lessen voor 40 euro.Voor 
meer informatie  kunt u kijken op www.hoekie.nu of 
www.weerbaarheid.nu of www.bwz.nu Aanmelden 
kan op tel. 030 2201702  (info@buurtwerkdebilt.nl  
Buurthuis ’t Hoekie  Prof. Dr. Asserweg 2 De Bilt

De weerbaarheidtrainingen zijn een initiatief  van de 
werkgroep buurtsport, een samenwerkingsverband 
tussen VVSOWVT, Stichting Buurtwerk De Bilt, 
Jeugd-punt en SOJOS. De werkgroep is onderdeel 
van het project Sport Mee van de gemeente De Bilt.

Biltpop zoekt vrijwilligers
Biltpop bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers die live muziek- en con-
testavonden organiseert in De Bilt. Biltpop is hard op zoek naar vrijwilligers. 
Jongeren tussen de 15 en 24 jaar, die het leuk vinden het licht- en geluids-
techniek te doen bij de avonden van Biltpop. Inzet en interesse tonen zijn de 
belangrijkste punten die je nodig hebt; ervaring met techniek is dus niet perse 
nodig! Je werkt in een leuke groep en je kunt er veel leren.
Lijkt jou het leuk om in de techniekgroep van Biltpop te komen of wil je toch 
meer iets in de organisatie doen? Stuur dan nu een mailtje met je gegevens en 
eventuele ervaring naar rdegraaff@buurtwerkdebilt.nl en er wordt dan zo snel 
mogelijk contact met je opgenomen! 
Kijk voor meer informatie op www.biltpop.nl of naar de plek waar veel avon-
den worden georganiseerd (de site van W4) op http:/ / jongerenactiviteitencen-
trum.hyves.nl.

Zomerbridge
De vierde avond van het Zomerbridge in Hollandsche Rading kende een 
opkomst, die het noodzakelijk maakte in twee lijnen te spelen. In de A-lijn won 
het gelegenheidskoppel Albert Makkinga +  Anton Otten (60,42 %) nipt van 
Henk van de Bunt +  Wout van Dronkelaar (59,17 %). In de B-lijn eveneens een 
klein verschil voor de winnaars Gerard van der Laan +  Henk Theebe (59,58 %) 
met Rob Broekhof +  Jan van der Heide (59,17%) op de tweede plaats. 

Zomerbridge is een individuele competitie; d.w.z. men kan met verschillende 
partners deelnemen en alleen de eigen resultaten worden in de ranglijst opge-
nomen. Op dit moment zijn Tine van Ginkel - Assen, Nans Lelie (beiden 58,37 
%), Toon Smits (57,67 %) en Menno +  Nanne de Vries (beiden 55,95 %) kans-
rijk voor de eindzege.

Zomerbridge is tot en met de laatste donderdag 
van augustus nog in het tijdelijk dorpshuis in Hol-
landsche Rading. Aanvang 19.45 uur. Inschrijven is 
mogelijk tot 19.30 uur. Niet-leden van de organise-
rende Bridgeclub Hollandsche Rading betalen 1 euro 
p.p. per avond.



Endurance is een soort hippische marathon; het is de 
bedoeling om binnen een vastgelegde tijd een afstand 
af te leggen in een buitengebied. Tijdens Endurance 
Soest, is er een route van 33 km en een route van 
60km uitgezet. De ruiters die meedoen aan de 60km 
rit, starten om 08.30 uur en finishen rond 15.00 uur. 
In de tussentijd kunnen ze niet rustig aan doen want 
de finishlijn moet met een goede gemiddelde snelheid 
worden gehaald, niet te vlug en niet te traag. Tus-
sentijds en aan het einde van de wedstrijd wordt de 
conditie van het paard gecontroleerd.

Organisatie
Het initiatief komt van vier ruiters van stal De Wil-
lemshoeve vlak bij paleis Soestdijk. Zij rijden vaak in 
de bossen rondom Soest en zijn echte liefhebbers van 
de endurancesport. In juli 2007 ontstond daarom het 
idee om Endurance Soest te organiseren. Het organi-
satieteam wil graag de bossen, heide en zandverstui-
vingen, die zij goed kennen, aan andere ruiters laten 
zien. Men verkreeg de steun van de verschillende 
terreineigenaren in de omgeving en van de gemeente 

Soest. Hierdoor kan dit mooie paardensportevene-
ment worden georganiseerd. 

120 deelnemers
Dit is het eerste jaar dat Marcroix Endurance Soest 
plaats vindt. Het is de bedoeling dat dit elke zomer 
gaat gebeuren. Er kunnen dit jaar maximaal 120 rui-
ters meedoen en dat aantal is al bereikt. ‘We hebben 
de inschrijving zelfs eerder moeten sluiten omdat het 
animo overweldigend is’ aldus organisator Mariska 
van Soelen. De wedstrijd wordt onder de vlag van de 
Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie 
georganiseerd. 

Bezoekers
Het is de moeite waard om te komen kijken hoe 
de paarden enthousiast door de bossen van Soest 
draven. De ruiters hebben een verplichte pauze bij 
Landwinkel De Tolboom in Maartensdijk (alleen de 
60 km route) en bij parkeerplaats aan de F oekenlaan 
in Soest. De paarden worden hier ook gekeurd en 
daar valt dus veel te zien! Tussen 10.00 en 14.00 uur 

komen de meeste ruiters langs. Meer informatie staat 
op www.endurancesoest.nl.

Ik prik mee – actie
Bijzonder aan dit evenement is dat het project ‘Ik prik 
mee’ er aan is gekoppeld. Ruiters genieten volop van 
de schone natuur in de buitengebieden. We willen een 
steentje bijdragen aan deze schone natuur door zelf 
zwerfafval op te ruimen. De actie ‘Ik prik mee’ (www.
ikprikmee.nl) brengt het terugdringen van zwerfvuil 
in natuurgebieden op een actieve manier onder de 
aandacht van het publiek. Er worden prikstokken 
uitgedeeld tijdens Endurance Soest, als er even geen 
ruiters voorbijkomen om naar te kijken is er toch 
genoeg te doen. 

Hippische marathon doet Lage Vuursche aan
V erpl i c h te pau z e bi j L andw i nke l D e T olbo om

Op zaterdag 26 juli wordt er een endurancewedstrijd georganiseerd in Soest en Lage Vuursche. 
Op deze dag verschijnen er 120 ruiters en paarden aan de start om een route af te leggen door de 

bossen. De start en finish is bij manege Macroix in A mersfoort. De deelnemers aan de langste afstand, 
rijden van A mersfoort door de Soesterduinen en vervolgens naar Lage Vuursche. Bij Landwinkel de 

T olboom aan de E ikensteeg te Maartensdijk is er een ( verplichte)  pauze voor de paarden. 

Endurance is een soort hippische marathon ( foto 
M arco Santing) .

Geslaagden bij Ju do:
-  Witte band met gele slip: Jacco van Amerongen, 

Marieke Rosier, Max en Paul Terlouw.
-  Witte band met twee gele slippen:Jesse Lam, Jeroen 

Lubbers, Thymen van Schaik en Emma Schlamilch.
-  Witte band met oranje slip: Niek de Brauw, Ruben 

C ouwenberg, Bradley van Ek, Albert Loedeman en 
Lazlo Vidra.

-  Witte band met twee oranje slippen:Jip Ridderbos en 
Olivier de With.

-  Witte band met groene slip: Gijs Nunnikhoven, 
Joost Veldhuizen, Jooske Wolfswinkel en F lo Zwa-
german.

-  Witte band met twee groene slippen:Thiago Geesink, 
Sam Visser, Bryan Berrens en Daan Drogtrop.

-  Witte band met blauwe slip: Arjan van Amerongen, 
Kim Boere, Lenny Dijkstra, Victor Goossens, Jerom 
Groenewegen, Dirk-Jan Kooy, Nick Schulten en 
Kees Szabó.

-  Witte band met bruine slip: Y u C han Bruins, Q uin-
ten Boddé , Joost Brinksma, Bart Brugman, Jesse en 
Teun van Dijk, Mike van Ek, Babette de Groot, Joris 
Geurtsen, Lorenzo Ramakers en Barry Veldhuizen.

-  Volle gele band: Dion Beishuizen, Boris van den 
Brink, Jonathan F eringa, Jerome Hectors, Niels 
Landwaart, Thomas Raub en Erin Stekelenburg.

-  Gele band met groene slip: Bram de Bruijn, Lisanne 
Hartman, Philip Lubbers en Emmy Wolfswinkel.

-  Gele band met blauwe slip: Sterre Stekelenburg
-  Gele band met bruine slip: Lola Kloosterman, Susan 

Lemmers en Romy Voors.
-  Volle oranje band: C hristiaan Kraaijkamp (dun), 

Menno Sellies (dun), Victor Boddé , David C rom-
mentuijn, Marije Hartman en Alex Moret.

-  Volle groene band: Michiel Korvink (dun) en Toine 
Hartman.

-  Volle blauwe band: Thomas Alffen (dun), Lenzo de 
Klerk (dun), Gerard van Beelen, Mariloe Boddé , 
Dennis Hoedeman en Y vo Mulder.

Bij de JIU -JITSU  afdeling werden de volgende resul-
taten behaald:
-  Volle gele band: Hylke de Boer, Oscar Kromhof, 

Robert Lubbers en Henrike van Voorst.
-  Oranje band: Niels Broekmeijer.
-  Groene band: Jennifer van Aalst en Jojanneke Rijk-

sen.

De trainingen beginnen weer op 2 september vanaf 
16.15 uur, oplopend naar 20.00 uur voor de senioren. 
Info bij Hans Stevens (0346 212455), Gijs Ruijsestein 
(06 42725074) of Adrie de Vries (0346 213298).

E xam ens J udokan Maartensdijk
A fgelopen weken werden bij Ju dokan te Maartensdijk exam ens gehou¬ den voor judo en jiu-jitsu. 

Onder leiding van de judotrai¬ ners Joh n Jan ssen en Jos é  Lam en medeoprichter van de vereniging 
kapper Hans Stevens zijn in totaal 80 exam ens afgenomen.

De geslaagden met o.a. trainster J osé  L am.

De geslaagden met o.a. trainer J ohn J anssen.

F ietsgilde ' t Gooi rijdt zaterdag 2 augustus de  
dagtocht ‘Vechtstreek Noord’ vertrek 10.00 uur,  
van Kerkbrink Hilversum (Museum).  

Voor overige tochten zie www.fietsgilde.nl

Café -Bridgedrive
In Hilversum wordt op zaterdag 20 september voor de 12e keer een café bridge-
drive gehouden. Iedere thuisbridger of clubspeler, die 4 spellen in een half uur 
kan spelen, kan aan deze drive meedoen. Dankzij de bereidwillige medewer-
king van verschillende horecagelegenheden in het centrum is het mogelijk deze 
‘kroegentocht’ te organiseren. De start is vanaf 10.00 uur vanaf Koningstraat 
19 (hoek Nassaulaan) te Hilversum, waar ook om 17.00 uur de feestelijke prijs-
uitreiking plaatsvindt. 

Geï nteresseerden kunnen door betaling van 39 euro per paar (over te maken 
op rekeningnummer 821731025 van S.N.S. bank te Hilversum) zich hiervoor 
aanmelden. Vanwege de op te maken wedstrijdschema’s is snelle inschrijving 
gewenst. Bij de aanmelding dient men tevens het adres te vermelden. Informa-
tie: tel.035 6216120 of 035 6213513 . 

Bridge-
lessen
voor 

beginners

Bij voldoende belang-
stelling starten er in 
september bridgelessen 
in Buurthuis ’t Hoekie.  

De lessen zijn op maan-
dag  van 13.30 tot 15.30 
uur. George van Dam 
heeft jarenlang ervaring 
met bridge en brengt 
graag zijn ervaring 
over. 

De kosten zijn  50 euro 
voor 20 lessen inclusief 
lesmateriaal. Informa-
tie: info@buurtwerk-
debilt.nl, Buurthuis ’t 
Hoekie! Prof. Dr. T.M.C  
Asserweg 2 en tel. 030 
2200702.

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

Let op!! woensdag 30 juli gesloten

vrijdag
1 augustus

geen
koopavond

OP DE ZOMERCOLLECTIE*

VAN DAMES-, HEREN-,
KINDER- EN BABYKLEDING.

* BADKLEDING - KORTE BROEKEN EN TOPJES
NU MET 20% KORTING.

NAGEL RUIMT OP!!
Vanaf donderdag

24 juli
HALVE PRIJZEN
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Kees en C oby Bos waren eigenlijk 
niet van plan de laatste repetitieavond 
te bezoeken. Onder het mom om dan 
maar heel even te komen zodat ze 
iedereen een fijne vakantie konden 
wensen gelukte het de organisatoren 
van de verrassingsreceptie toch om 
beiden in De Vierstee te krijgen. Niets 
vermoedend begon de repetitieavond 
tot Otto Doornenbal verscheen en het 
echtpaar verzocht mee te komen. Bui-
ten wachtte de oude eend die hen naar 
de Eikensteeg bracht waar familie, 
vrienden en de daar naar toe gesnelde 
medemuzikanten hen opwachtten. 

85 jaar met en voor de vereniging
Kees Bos is geboren op de Tuin-
laan in Maartensdijk en op eenja-
rige leeftijd verhuisd naar het huis 
aan de Eikensteeg nummer 26. Op 

negenjarige leeftijd is hij lid gewor-
den van muziekvereniging Kunst en 
Genoegen en houdt dat inmiddels 
al 60 jaar vol. Hij heeft lang op de 
trompet gespeeld en is nog niet zo 
lang geleden overgestapt op de tuba. 
Niet echt uit vrije wil maar om reden 
dat het orkest er baat bij had en met 
de achterliggende gedachte dat wat 
goed is voor Kunst en Genoegen ook 
goed is voor Kees Bos. Naast muzi-
kant is Kees ook actief geweest als 
bestuurslid. 

C oby Bos - Kramer is ook geboren 
en getogen in Maartensdijk en is al 
25 jaar lid. Ze bespeelt de F -hoorn 
(een blaasinstrument met een lengte 
van 37,8 centimeter). Behalve muzi-
kant is ze daarnaast ook vele jaren 
voorzitter van de vereniging geweest. 

Samen beheren ze al jaren het hele 
archief van de vereniging. De eres-
pelden kregen Kees en C oby Bos, 
na een muzikaal onthaal, opgespeld 
door de voorzitter van de Koninklijke 
Nederlandse F ederatie van Muziek-
verenigingen Nel Wilderdijk-Raven. 
Het feestje ging vervolgens door tot 
in de kleine uurtjes. 

 De Vierklank 12 23 juli 2008

Deze maand:
Huisgemaakte pasteitje

*
Jägerschnitzel

*
Coupe Egelshoek

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
24-7

Do.
31-7

9,25Cajun kipschotel

Woe.
23-7

Woe.
30-7

9,50

13,50

Gebakken zalmmoot

Verse zeeuwse mosselen
met div. sausjes, sla en
stokbrood

&

Winkeldiefstal
Vrijdagavond 18 juli heeft de politie met behulp van winkelpersoneel twee 
vrouwen aangehouden op verdenking van diefstal uit een winkel aan de 
Julianalaan in Bilthoven.
Omstreeks 18.20 uur kreeg de politie de melding binnen en kon ter plaatse 
de twee vrouwen aanhouden. Ze bleken kleding ter waarde van een bedrag 
van 800 euro te hebben weggenomen. De vrouwen van 17 en 22 jaar uit 
U trecht zijn meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.

Klankbord
Vakantietijd! Voor velen iets om 
naar uit te kijken. Weg van huis en 
haard. Er op uit in eigen land of wat 
verder weg. Actief iets ondernemen 
of helemaal niets doen en lekker 
luieren op het strand. De natuur in of 
een interessante stad bezoeken. We 
maken kennis met nieuwe dingen 
en laten het vertrouwde achter ons. Onze informatievoorziening wordt ook 
anders. Geen bekende radio- en TV programma’s in het buitenland. Geen 
vertrouwde krant, je moet je behelpen met een lokaal dagblad maar echt 
lekker leest dat meestal niet. 
U  zult het daar ook moeten doen zonder De Vierklank, al gaat die wel 
gewoon door met verschijnen. Als u terug bent zal er ongetwijfeld een 
stapeltje op u liggen te wachten, waarde lezer. Veel mensen lezen overigens 
helemaal geen (betaalde) krant meer. Ze halen dagelijks de Spits, Dag, 
De Pers of Metro op. Dan was het vroeger toch wel anders. Ik groeide op 
in de vijftiger jaren aan de Oudegracht in U trecht, naast drukkerij Bosch, 
die het Nieuw U trechts Dagblad drukte. Dat was een kopkrant van het 
Amsterdamse Parool. Eé n keer per week kwam er een vrachtschip voor 
onze deur grote rollen krantenpapier brengen. Het schip lag de hele dag lag 
te hakkepuffen bij het uitladen. Het kantoor van het NU D (altijd als ‘het 
NU T’ uitgesproken) was een eindje verderop, waar nu tegenwoordig het 
Aboriginal Museum is. Ik mocht in december naar het St. Nicolaasfeest van 
het NU D in Tivoli met een echte NU D-Sint. Sint vertelde ieder jaar weer 
wat een goede krant het NU D was en dat de lezers zulke aardige kinderen 
hadden. Iedere dag gaf mijn vader (die een bedrijfje aan huis had) mij rond 
vier uur twaalf cent om bij de portier van drukkerij Bosch een NU D te 
halen. Maar we hadden ook nog een abonnement op het U trechts Nieuws-
blad dat pas rond zes uur op de mat viel. Het U N werd meestel aangeduid 
als de ‘U trechtse Krant’. Daarnaast lazen we ook De Telegraaf, maar die 
kwam natuurlijk ’s morgens vroeg, ook weer rond zes uur. De Telegraaf 
had een kantoortje schuin tegenover ons op de hoek van de Haverstraat. 
Als om wat voor reden dan ook de Telegraaf niet was bezorgd werd ik er 
naar toe gestuurd om daar een exemplaar op te halen. Ik deed dat met grote 
tegenzin omdat het er altijd, zomer en winter, bloedheet was en het er enorm 
stonk door een kolossale St. Bernhardhond die er altijd lag te slapen. En de 
‘Telegraafman’ vond ik ook niet aardig. Iedere zaterdagmiddag kwamen de 
bezorgers langs om het krantengeld op te halen, zowel van het U N als van 
De Telegraaf. Maar er waren toen in U trecht nog meer lokale kranten: Het 
C entrum aan de Kromme Nieuwe Gracht, van katholieke signatuur, later 
opgeslokt door het U N. Dan was er een U trechtse editie van Het Vrije Volk 
aan de Lange Elisabethstraat. Het christelijke Trouw aan de Drift, niet ver 
van de oude burelen van het U N, had ook al een U trechtse uitgave. Keus 
genoeg dus als je geï nteresseerd was in het lokale nieuws. Nu moeten we 
het doen met het AD. Dat verschijnt in U trecht onder de naam AD-U N en 
een heeft een lokale bijlage met de naam U trecht Dichtbij. Het is maar 
een dun blaadje, die bijlage, er staat niet zo veel in. We missen het ‘echte’ 
U trechts Nieuwsblad nog iedere dag.

M artijn N ekkers

Kees en Coby Bos geë erd met 
speld en oorkonde

Samen 85 jaar muzikant en lid Kunst &  Genoegen

door M arijke Drieenhuizen

A fgelopen vrijdag zijn Kees en Coby Bos, tijdens de laatste repetitie 
avond van het seizoen 2008 – 2009 van muziekvereniging Kunst en 

Genoegen, geë erd voor hun respectievelijk 60 en 25  jarig jubileum als 
muzikant en lid van de vereniging. Beiden kregen de bijbehorende 

speld en oorkonde namens de Koninklijke Nederlandse F ederatie van 
Muziekverenigingen opgespeld.

N adat K ees Bos zijn speld en oor-
konde in ontvangst had genomen, 
kreeg ook C oby  Bos-K ramer deze uit 
handen van voorzitter N el W ilderdijk-
Raven.

Mevrouw Koster stopt met tuinles geven
E en opvolger wordt gezocht

door K ees P ijpers

Op de Kievitschool in Maartensdijk krijgen kinderen van de groepen 5 en 6 ook tuinles. Vanaf maart tot 
ongeveer het einde van het schooljaar in juli, leren ze eenmaal per week over bloemen, planten, vruchten 
en groenten. Vorige week donderdagochtend waren we er op bezoek. Mevrouw Koster zorgt al vele jaren 

vrijwillig, samen met twee hulpmoeders, voor die kennis en ze vertelt:  ’De kinderen planten en onderhouden 
in de binnentuin de boontjes, tomaten, peterselie en radijsjes. Ze verzorgen ook zonnebloemen, gladiolen en 
andere bloemen. Ze houden de tuin bij en doen het wieden, terwijl ik help en vertel over wortels, zaadjes en 

hoe al die namen zijn.’

Binnen zitten aan twee tafeltjes elk 
vijf leerlingen van groep vijf. Ze 
krijgen een half uur tuinles. Er lig-
gen worteltjes, rode bietjes, snijboon-
tjes en nog veel meer spullen op 
tafel. Ze gaan salades maken met de 
apparatuur zoals moeders dat vroeger 
deden. Mevrouw Koster legt het uit. 
Even later draaien de jongens en de 
meisjes wat lacherig de snijbonen 
door de ouderwetse snijbonenmolen 
en hakken met een keukenmesje de 
worteltjes aan stukken. Giechelen om 
het aparte gevoel van het rode bietje 
in je hand. Aan de andere tafel doet 
hulpmoeder Anita van Ek hetzelfde. 

Je kunt het zien. De kinderen vinden 
het interessant en de salade smaakt 
nog goed ook. Daarna komt er een 
tiental leerlingen van groep zes die 
het ook mogen doen.

T e zwaar
Bijna aan het einde van dit seizoen 
was het de, op een na laatste les, 
die mevrouw Koster gaf. Het wordt 
voor haar te zwaar. Al vele jaren 
doet ze dit werk met veel plezier 
maar moet het nu toch overdragen. 
De combinatie van voorbereiden en 
lesgeven samen, wordt teveel. Er is 
nog niemand gevonden die het wil 

overnemen. Mevrouw Koster wil nog 
wel helpen en advies geven en zegt: 
‘Het hoeft niet per sé  een ouder te 
zijn. Het mag ook een buitenstaander 
zijn, als hij of zij maar verstand heeft 
van tuinieren.’

M evrouw K oster legt het uit.

Hulpmoeder A nita van Ek kijkt of het goed gaat.




