
Al in de oudheid verbouwden men-
sen graan en maalden ze dat tot meel 
door twee stenen over elkaar heen te 
wrijven. Later werd er gewerkt met 
handmolens, gevolgd door water en 
windmolens. Watermolens kwamen in 
Europa al voor sinds de vierde eeuw. 
Rond het jaar 1000 werden de eerste 
windmolens gebouwd in Frankrijk. In 
Nederland kwam de eerste windmolen 
rond 1180 en de eerste watermolen in 
1407. Dit aantal Nederlandse molens 
groeide fors door tot 10.000 molens 
halverwege de 19de eeuw. Nederland 
was het land met de meeste variaties 
in molens en had ook de grootste 
perfectie in de bouw. Door brand en 
blikseminslag en door de komst van 
stoommachines en later dieselmoto-
ren stagneerde het aantal molens. Er 
waren nu andere mogelijkheden om 
energie op te wekken. De nieuwe 
technieken waren niet afhankelijk 
van de wind en konden altijd drijf-
kracht leveren, daar viel niet tegen 
te concurreren. Nu zijn er nog 1250 
molens over in Nederland, waarvan 
een kleine 1000 windmolens. 

Van Wip- naar Stellingmolen
In 1877 wordt de familie Schuurman 
eigenaar van de in Westbroek staande 
wipkorenmolen. Al snel wordt beslo-
ten op zoek te gaan naar een grotere 
molen. In Amsterdam stond toenter-

tijd aan de Sloterdijk Korenmolen 
De Kraai. Deze stellingmolen werd 
in 1839 gebouwd in Amsterdam. Een 
stellingmolen is hoog opgebouwd om 
zeker te zijn van een goede wind-
vang. Halverwege de molen is een 
stelling opgebouwd om te molen te 
kunnen bedienen. De Kraai stond 
op grond dat in eigendom was van 
de gemeente Amsterdam en wegens 
stadsuitbreidingen werd de erfpacht 
door het Amsterdamse stadsbestuur 
opgezegd. In 1880 wordt de molen 
vakkundig afgebroken en over de 
Vecht vervoerd richting Westbroek. 
Daar wordt de molen, waarbij de ver-
schillende houten onderdelen met pen 
in gat verbindingen in elkaar zitten, 
weer opgebouwd. De molen wordt 
vervolgens gebruikt voor het malen 
van graan voor veevoer en heeft hier-
voor ook een specifieke maalsteen. 

Storm en restauraties
In de jaren 1953 en 1954 loopt de 
molen door verschillende stormen 
grote schade op aan de kap en de 
staart, de plek op de stelling waar de 
molenaar de molen bedient. Tot 1956 

wordt de molen gebruikt als windko-
renmolen. In het midden van dat jaar 
wordt overgeschakeld op een elektri-
sche hamermolen die op een ander-
halve meter dikke vloer op de begane 
grond wordt geplaatst. In 1958 wordt 
er een grote restauratie uitgevoerd en 
wordt de molen voorzien van een zelf-
zwichtend wieksysteem. Er komen 
kleppen op de wieken in plaats van de 
traditionele zeilen. De molen wordt 
door een gepensioneerde ingenieur 
geschikt gemaakt voor elektriciteits-
opwekking. De energie wordt door-
gesluisd naar het PUEM-netwerk. 
Het oorspronkelijke gangwerk van 
de molen is hierdoor grotendeels ver-
loren gegaan. Het gewenste resultaat 
bleef uit en de molen stond vaker stil 
dan dat hij draaide. In 1970 komt de 
molen helemaal stil te staan. In de 
jaren 1977 en 1978 volgt een restau-
ratie en wordt de molen weer draai-
vaardig gemaakt en zijn het tot 1981 
vrijwillige molenaars die de molen 
bedienen. Van 1981 tot zijn overlijden 
in het voorjaar van 1988 was Evert 
Schuurman Jr. de molenaar. Tussen 
1988 en 2000 draait de molen onder 
leiding van de broers Jan en Kees 
Schuurman nog met enige regelmaat. 
In 1992 wordt tijdens een nieuwe 
restauratie het wiekenkruis weer van 
zeilen voorzien en komt er een vrij-
willige molenaar, de heer M.D. Ekel-
schot, die met enige regelmaat de 
molen laat draaien. Sinds 2004 staat 
de molen stil. Het riet op de kap is 
slecht en er wordt een zeil over de 
kap gespannen om verdere schade te 
beperken. In 2007 gaat Kees Schuur-
man met pensioen en Jan Schuurman 
zet dan samen met zijn vrouw Jana 
de zaak voort. Er wordt subsidie aan-
gevraagd en in 2008 wordt de subsi-
die toegewezen. Het restauratiewerk 

wordt gegund aan Jan Wilten. Hij is 
de molenaar van molen Rijn en Zon 
aan de Adelaarstraat in Utrecht. Jan 
Wilten is naast molenaar ook enthou-
siast molenmaker. 

Op zoek naar meer geld
Jan Schuurman vertelt dat er hoogst-
waarschijnlijk nog dit jaar een begin 
gemaakt gaat worden met de restaura-
tie. De kap zal in zijn geheel verwij-
derd worden en in één van de bijge-
bouwen gerepareerd worden. Ook de 
andere werkzaamheden zullen daar 
plaatsvinden. Het streven is om de 
molen weer draaivaardig te maken. 
Het toegekende bedrag is daarvoor 
echter niet toereikend. Jan Schuurman 
denkt met in totaal 250.000 euro de 
molen weer in goede staat te brengen 
is. Het ontbrekende bedrag hoopt hij 
deels bij de gemeente De Bilt te halen. 
‘De voormalige gemeente Maartens-

dijk heeft destijds geld beschikbaar 
gesteld voor de molen in Groenekan 
en heeft toen ook geld opzij gelegd 
voor onze molen. Dat zou geoor-
merkt geld moeten zijn en moet dus 
nog ergens zijn’. Voor het resterende 
bedrag gaat hij zich tot de Provincie 
wenden en eventueel worden er nog 
fondsen aangeschreven. De restaura-
tiewerkzaamheden zullen rond 2010 
afgerond zijn. Jan Schuurman zal nog 
zes jaar actief zijn bij de molen. ‘Wat 
er daarna mee gaat gebeuren is nog 
niet bekend. Het is een monument 
en moet dus blijven bestaan. Mis-
schien verkopen of verhuren of wat 
er tegenwoordig steeds meer in komt, 
er een zorgmolen van laten maken, 
zodat mensen met een handicap hier 
aan een passend dagbestedingproject 
kunnen werken’. Vast staat wel dat 
de molen het dorpsgezicht van West-
broek zal blijven bepalen. 
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Nog dit jaar start restauratie 
Westbroekse molen

door Marijke Drieenhuizen

Op 30 juni 2008 heeft de directie van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten in 
Zeist 85 eigenaren of vertegenwoordigers van molens blij gemaakt met een geldbedrag van 11 miljoen euro 

bestemd voor restauratiewerkzaamheden. Jan Schuurman was hierbij ook aanwezig omdat ook 
de Westbroekse Korenmolen De Kraai in aanmerking komt voor een bedrag van ruim 135.000 euro. 

Jan Schuurman (59 jaar) kwam de cheque in ontvangst nemen namens zijn moeder, 
de 87 jarige mevrouw E. Schuurman - van Vulpen. Zij is de eigenaar van de molen.

Jan en Jana Schuurman op de tweede 
verdieping van de molen zittend op de 
maalstenen.

Molen de Kraai, aan het einde van de Westbroekse Molenweg.

De installatie voor energieopwekking is nog in de molen aanwezig.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

21 september - 10.00 uur 
Ds. R. Alkema

Kapel Hollandsche Rading
21 september geen dienst 

St. Maartenskerk Maartensdijk
20 september  - 19.00 uur en 

21 september - 10.00 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
21 september- 10.30 uur

Drs. P.D.D. Steegman, Bilthoven

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
21 september - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

21 september - 10.30  en 18.00 uur
Kand. C. Klok, Rijnsburg

Ned. Ger. Kerk Westbroek
21 september - 10.00 en 15.00 uur

Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
21 september - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
21 september - 18.30 uur
Ds. B.J.D. van Vreeswijk, 

Sluipwijk

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

21 september - 10.00 uur
Ds. T. van ’t Veld, Ede

21 september - 18.30 uur
Ds. J. van Dijk, Zeist

Onderwegkerkje Blauwkapel
21 september - 9.30 en 10.30 uur

Pastor A. van Dam
Oecumenische dienst
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Geboren
9 september 2008

Yarick
Zoon van 

Anouk & Sander van Dijk
Dorpsweg 118a

Maartensdijk

Pleinverkoop 
in Westbroek
Op zaterdag 20 september wordt er 
een pleinverkoop gehouden op de 
Dr. Welfferweg 24 in Westbroek. 
De pleinverkoop vangt om 10.00 
uur aan. Kom gezellig langs, de 
koffie staat klaar!

Op D.V. 19 september 2008 hopen wij,

Kees & Annie

ons 40-jarig huwelijk te gedenken.

Wij willen dit samen met u vieren op D.V.
zaterdag 20 september 2008.

U bent van harte welkom vanaf 14.00 tot 17.00 uur
in de schuur bij ons op de boerderij;

"Hoeve Heizigt".

Graag tot ziens,

Kees en Annie Wijnen - van den Bosch
Kerkdijk 85

3615 BC Westbroek
Tel: 0346-281481

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart 
geheel naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Rommelmarkt
Op zaterdag 20 september organiseert de Protestantse Gemeente i.w. Maar-
tensdijk/Hollandsche Rading een rommelmarkt. Een gezellig markt met o.a. 
veel tweede handsspullen, boeken en een Rad van Avontuur. De markt vindt 
plaats op het terrein van de Ontmoetingskerk te Maartensdijk, van 9.30 uur 
tot 15.30 uur. Op donderdag 18 september van 19.00 uur tot 21.00 uur kan 
men spullen voor deze markt inleveren bij de Ontmoetingskerk aan de kon. 
Julianalaan 26 te Maartensdijk. Er worden geen grote meubels, grote elektri-
sche apparaten en kleding in ontvangst genomen. De opbrengst van de markt 
is bestemd voor een weeshuis in Kenia, een weeshuis in Nepal en voor plaat-
selijke kerkelijke activiteiten.

PvdA Overdag
Ook overdag organiseert de PvdA De Bilt bijeenkomsten over politieke 
onderwerpen. Dit seizoen wordt geopend met drie onderwerpen:
-  Troonrede en Miljoenennota ingeleid door Carla van Rest, oud - gewest-

voorzitter
-     Nieuws uit de Gemeenteraad door Désirée Schmalschläger, fractievoorzitter 

Groen Links/PvdA.
-  Vaststellen onderwerpen voor dit seizoen.
Deze overdagbijeenkomst vindt plaats op dinsdag 23 september, 9.45 uur bij 
de fam. Akse, Jacob Romankwartier 10, Bilthoven. De bijeenkomst is open-
baar dus ook voor niet-leden.
Info. 030 2286903, 030 2282813 of 030 2201295.

Chr. begrafenisverzorging

De Bruijn
Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van 
 begrafenissen in Maartensdijk, Hollandsche Rading, 

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838

Eerlijk en heerlijk 

Zaken doen met boeren en producenten in Derde Wereldlanden is een effectie-
ve vorm van ontwikkelingshulp. Niet een goedbedoelde gift van welvarende 
westerlingen, maar gelijkwaardige handel tussen partners waarbij producten 
tegen een faire prijs worden ingekocht en via een efficiënte organisatie terecht 
komen op de verkooptafels van de Wereldwinkels. Zo ook in Maartensdijk. 
Graag tonen wij u een veelzijdig aanbod van diverse kwaliteitsproducten en 
een veelkleurig assortiment van originele sieraden en cadeauartikelen. Graag 
verwelkomen we u a.s. zaterdag 20 september tussen 10.00 en 16.00 uur in 
de hal van Dijckstate.

Van zee, zon, zand en zout
Stichting Het Utrechts Landschap organiseert op donderdag 25 september 
2008 in het Paviljoen op Landgoed Beerschoten een dia/klankbeeld van de 
bekende natuurfotograaf Renk Ruiter. Het thema van deze presentatie is: Van 
zee, zon, zand en zout. Renk Ruiter laat u kennismaken met de intrigerende 
kleine flonkerwereld op de grens van het water en het land. Hij presenteert 
beelden van de duinen, de kust, de Wadden en de kleurige slikken van Goeree. 
Maar ook de natuur op de eilanden in het Carïbisch gebied komen aan bod. De 
presentatie is in Paviljoen Beerschoten, Holle Bilt 6 in De Bilt. De aanvang 
is om 20.00 uur. Het paviljoen is open vanaf 19.30 uur. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. De toegangsprijs is met beschermerspas 2 euro en anders 3 euro. 
Voor meer informatie over de activiteiten van Het Utrechts Landschap. Kijk 
op www.utrechtslandschap.nl

Fonds Verstandelijk Gehandicapten
Minder begeleiding, geen passend werk. Het lijkt of mensen met een verstan-
delijke beperking in Nederland minder rechten hebben dan anderen. Fonds 
verstandelijk gehandicapten zet zich in om hen te laten meedoen, in werk, 
onderwijs, wonen en vrije tijd. Projecten op provinciaal en landelijk niveau. 
Helpt u het Fonds verstandelijk gehandicapten, hun missie uitvoeren? Geef 
aan de collectant in de week van 21 tot en met 27 september. 
Meer informatie: www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl of bij Mijco 
Boere Nap, tel. 0346 282528.

Grote verkoping voor Adullam
Op zaterdag 20 september organiseert het Comité Adullam (Bijbelse plaats-
naam) van de Hersteld Hervormde Kerk in Maartensdijk alweer voor de 22ste 
keer een verkoping te houden op het terrein rondom en bij het Hervormd Cen-
trum en de Hervormde Kerk aan de Dorpsweg te Maartensdijk. De opbrengst 
van deze verkoping is bestemd voor de landelijke Stichting Adullam te Ede, 
die zich bezig houdt met de zorg voor de (meervoudig) gehandicapte. Zij 
coör dineren die zorg middels instellingen, dagactiviteitencentra, woonvoor-
zieningen en logeerhuizen, verdeeld over het gehele land. Dit jaar is er een 
messenslijper uitgenodigd, die tegen een vergoeding uw messen, scharen, 
beitels, metaalboor, vlinderboor, messen voor elektrische grasmaaier, lock-
mesjes, tuingereedschap slijpt. Ook is er een kinderkleedjesmarkt. Uiteraard 
opnieuw tegen vergoeding kan onder begeleiding van gidsen de gemeentelijke 
toren van de Hervormde Kerk worden beklommen, waardoor Maartensdijk 
‘uit de hoogte’ kan worden bekeken. 
De ‘verkoopdag’ duurt van 10.00 uur tot plm. 15.00 uur Er zijn verschil-
lende kramen met een verscheidenheid in aanbiedingen voor-elk-wat-wils. 
Creatieve spullen, horloges, speelgoed, cadeau’s, (2de-hands-) boeken, tuin-
gereedschap en veel van de wekelijkse boodschappen o.a. vlees, vleeswaren 
en gebak, patat, soep, textiel, enz. Springs Collection kinderkleding heeft hun 
aanwezigheid toegezegd. Hoedenhuis ’t Matelootje’ zal ook acte de présence 
geven. Van 11.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 14.45 uur zijn er verkopingen 
bij opbod. Voor inlichtingen vooraf: tel. 0346 211597
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Over het hoe en waarom van die oude 
beuk en het plaatsen van het bord 
vertelt eigenaar Wim van Schaik, 
die samen met Hella in het aan-
grenzende perceel Kastanjelaan 2 
woont: ‘In 1973 zochten wij een 
huis in het midden van Nederland en 
dat was op zo’n typisch Hollandse, 
naargeestige en mistige november-
dag. Depressieweer. Wij kwamen op 
die speurtocht bij Kastanjelaan 2 in 
Groenekan. Voor een verkoper van 
een huis is het een beroerde dag 
maar wij raakten vooral gefascineerd 
door de verschillende soorten oude 
bomen die in die parkachtige tuin 
stonden waar hun silhouetten door die 
weersomstandigheden goed tot hun 
recht kwamen. Wij raakten vooral 
gefascineerd door een heel oude beuk 
die aan het eind van het terrein stond 
bij de brug van de Kastanjelaan naar 
de Groenekanseweg. Voor het dorp 
was het wat men een beeldbepalende 
boom noemt. Bij mij roept zo’n boom 
vooral gevoelens op van tijdloosheid, 
die het naar zijn omgeving uitstraalt. 
Generaties dorpsbewoners hebben de 
boom zien staan, kinderen hebben er 
elk jaar beukennootjes geraapt en de 
boom zal er voor komende generaties 
nog steeds staan. Hij zal er nog staan 
als jij al lang in de vergetelheid ver-
dwenen bent’. 

Honingzwam
Van Schaik vertelt verder: ‘Na de 
kap zijn de jaarringen geteld. Hieruit 
bleek dat de boom ca. 260 jaar oud 
was. De boom moet ca. 1750 geplant 
zijn. Lang hebben hardwerkende 
mensen - zeker in die tijd - met een 
karig inkomen bij de boom gewoond. 
Vlak bij je huis. Het wordt, zoals 
de Fransen dat zo mooi zeggen: een 
plaats van herinnering. Er zijn geen 
sporen in het landschap meer. Mis-
schien archeologisch? Ook hierdoor 
ontstond een verbondenheid met de 
boom.
Een paar jaar na onze komst in Groe-
nekan, bleek de boom door de honing-

zwam zwaar aangetast te zijn. Twintig 
jaar lang werd elk jaar de boom door 
een boomchirurg behandeld. In 1997 
staakte de boomchirurg de behande-
ling omdat dit volgens hem geen zin 
meer had en ons werd geadviseerd de 
boom uit veiligheidsoverwegingen te 
kappen. Er was het risico dat de enor-
me boom bij een storm op de Groe-
nekanseweg zou kunnen vallen. Wij 
hebben aan de Bomenstichting een 
second opinion gevraagd in de stille 
hoop dat deze er anders tegen aan 
zou kijken maar de Bomenstichting 
kwam met het zelfde advies en wij 
besloten de beuk te kappen. Het was 
een adembenemend gezicht op welke 
vakkundige wijze dit door de familie 
Poot uit Groenekan, boomdeskundi-
gen bij uitstek, werd gedaan. 
Wij wilden dat een deel van de stam 
daar tot in lengte van jaren zou blij-
ven liggen als een Monument voor 
een Gevallen Boom. Van jaar tot jaar 
zien wij dit proces van aftakeling 

doorgaan. Stap voor stap. Dit te mid-
den van een nieuwe natuurontwikke-
ling. Onder de beuk met zijn enorme 
kruin groeide wegens gebrek aan licht 
niets. Nu is er volop zonlicht. Spon-
taan is een zee van wilgenroosjes 
opgekomen. In de zomer is de stam 
vrijwel onzichtbaar door een orgie 
van rood van deze wilgenroosjes.
Wij hebben een nieuwe boom daar 
geplant indachtig Jacob Cats (1577 - 
1660). Onze Dichter des Vaderlands 
avant la lettre, schreef vaak peda-
gogische moralistische gedichten. 
Wellicht om zijn wat prekerige toon 
wordt hij nu niet veel meer gelezen. 
Ruim drie honderd jaar geleden wees 
hij al op onze burgerplicht tot her-
plant in de dichtregels:
Wie prijst er ooit een mens die oude 
bomen velt en in derzelver plaats 
geen nieuwe wederstelt?
Want hadden oudstijds toch onze 
ouders niet geplant, wat zoude ons 
Neerland zijn als veen en zand. 

Als herplant kozen Wim en Hella van 
Schaik uiteindelijk voor een linde. 
Linden zijn bomen met een geheel 
eigen uitstraling. Bomen die van 
oudsher bij de bevolking geliefd zijn. 
Naar de mening van van Schaik ziet 

men deze te weinig in Groenekan: 
‘Ze bereiken heel hoge leeftijden. 
Ze worden veel ouder dan de beuk. 
Boompje heel lang groot. Plantertje 
al heel lang dood’.

Vasalis
Al langer speelde bij van Schaik het 
plan om een bord als herinnering te 
plaatsen en al even lang werd naar 
een juiste tekst gezocht. Uiteindelijk 
werden zij getroffen door het gedicht 
van Vasalis ‘Aan een boom in het 

Vondelpark’. Maar dat was een heel 
andere boom dan hun beuk. ‘Wij heb-
ben euthanasie moeten toepassen op 
een stokoude doodzieke boom maar 
in het Vondelpark ging het om een 
jonge gezonde boom in de kracht van 
zijn leven. Dat vind je ook verwoord 
in de tweede strofe ‘Met de geur van 
jeugd’. We hebben de tekst aangepast 
op deze heel andere situatie in de 
trant van Vasalis met behoud van ele-
menten uit haar gedicht over de boom 
in het Vondelpark’.

Een plaats van herinnering
door Henk van de Bunt

Met een bord en een verwijzing naar het gedicht ‘Aan een boom in het Vondelpark’ van Maria Vasalis 
wordt helderheid en eerbetoon gegeven aan (de restanten van) een gevelde 260 jaar oude groene beuk, 

die op de hoek van de Groenekanseweg en de Kastanjelaan heeft gestaan.

Aan een boom  in het Von de lpar k
Er is een boom geveld met lange groene lokken. 
Hij zuchtte ruisend als een kind 
terwijl hij viel, nog vol van zomerwind. 
Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken.

O, als een jonge man, als Hector aan de zegewagen, 
met slepend haar en met de geur van jeugd 
stromend uit zijn schone wonden, 
het jonge hoofd nog ongeschonden, 
de trotse romp nog onverslagen.

Maria Vasalis uit: ‘Vergezichten en Gezichten’

De enorme beuk op de hoek van de 
Kastanjelaan werd door honingzwam 
aangetast en moest gekapt worden.

Als herplant kozen Wim en Hella van Schaik uiteindelijk voor een linde. Naar 
de mening van van Schaik ziet men deze te weinig in Groenekan.

Bij de stronk is een bord geplaatst met de volgende tekst
Hier stond een groene beuk, geveld na 260 jaren.
De kruin werd afgevoerd.
Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken.
De trotse romp bleef achter, liggend in het gras.
Monument voor een Gevallen Boom.
Een jonge linde werd geplant met lange groene lokken.

Het Groen van Groenekan
Een essentieel element van het bijzonder fraaie karakter van 

Groenekan is het vele groen in het dorp. En voor het deel van het Dorp 
dat ligt langs en aan de noordzijde van de Groenekanseweg en ten 

zuiden van de Nieuwe Wetering, wordt dat groene karakter voor een 
belangrijk deel bepaald door de monumentale bomen. Groenekan 

zonder die bomen zou Groenekan niet zijn. 

In dat licht bezien is het moeilijk te begrijpen dat er bewoners in Groenekan 
zijn die zulke bomen - eigendom van de gemeenschap - moedwillig ver-
nietigen. De afdeling beheer Openbare Ruimte van de gemeente De Bilt, 
waaronder het beheer van alle straat- en laanbomen valt, heeft helaas moe-
ten constateren dat in Groenekan tenminste bij een drietal monumentale 
bomen, die in het afgelopen jaar hun vitaliteit verloren hebben, opzet in het 
spel was. De bomen vertoonden boorgaten waarin gif was geïnjecteerd. Ze 
moesten uit veiligheidsoverwegingen omgehakt worden. 

Kennelijk zijn er bewoners in Groenekan die geen waardering voor die 
monumentale bomen kunnen opbrengen en met eigen richting bepalen dat 
ze weg moeten. Dat ook de daarvoor in de plaats geplante jonge bomen 
werden uitgerukt geeft alleen maar aan dat de betrokkenen volharden en 
zich volstrekt niet realiseren dat hun gedrag niet alleen buitengewoon 
onbeschoft is en tot de categorie vandalisme van de ernstige soort behoort 
(schade per monumentale boom 8000-12000 euro) maar ook dat ze het 
unieke karakter van het dorp Groenekan niet op waarde weten te schatten 
en, sterker nog, dat karakter ernstig schaden. Als het hangjongeren waren 
geweest die zich zo misdroegen dan zou het dorp te klein zijn geweest, 
maar nu dreigt dit soort criminaliteit met een schouderophalen afgedaan te 
worden! De gemeente vat deze zaak gelukkig wel buitengewoon ernstig op 
en zal aangifte doen bij het openbaar ministerie.

Ook in de visie op Groenekan zal duidelijk gemaakt moeten worden dat het 
Groenekanse karakter onverbrekelijk verbonden is met groen in het alge-
meen en die monumentale bomen in het bijzonder en dat mensen die beslui-
ten Groenekan als woonlocatie te kiezen moeten beseffen dat daarmee 
onverbrekelijk een omgeving met grote bomen en dus vaak een schaduw-
rijke tuin verbonden is. Hier ligt ook een taak voor de Biltse makelaardij. 
Tot hun informatieplicht zou ook moeten behoren dat zij hun clientèle op 
voorhand hierop wijzen. De gemeente zal deze kwestie ook zelf onder de 
aandacht van de bevolking brengen middels een publicatie op haar website 
(www.debilt.nl) en ook de Dorpsraad Groenekan zal in haar vergadering 
van 29 september a.s. aandacht schenken aan deze onverkwikkelijke zaak.

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel waar het de bomen in Groe-
nekan betreft. Veel bewoners weten wel degelijk de monumentale bomen 
op hun waarde te schatten en doen veel moeite die bomen, soms zelfs 
‘against all odds’, te behouden. Een aansprekend voorbeeld wordt gevormd 
door het behoud van de oude eik bij de brug naar de Groene Daan. De eik 
werd bedreigd door de aanleg van de nieuwe ontsluiting naar dorpshuis De 
Groene Daan. De omwonenden hebben veel inspanningen verricht om de 
boom te sparen. In overleg met de gemeente is het verloop van het tracé 
voor de aansluiting op de brug, de aard van de bestrating en de constructie 
van de brug zodanig gemaakt dat het wortelstelsel van de eik niet bescha-
digd zal worden.

Frank Klok
Namens de Dorpsraad Groenekan



Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

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,-

PEUGEOT
206 CC 1.6 16V ROLAND GARROS, GRIJS MET., LEDER INT., CLIMATE C., ER,
CV, SB, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, LMV, ESP, MLV, 33.000KM ................................................  `05 €.16.250,- 
306 1.8 16V CABRIO, GRIS ICELAND, BRUIN LEDER INT., AIRCO, ER, CV, SB, ABS,
AIRBAGS, WINTERKAP, 67.000KM.........................................................................................  `02 €.11.500,- 
307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL. GRIJS MET., CRUISE C., ER, CV, SB, ABS, CLIMATE C.,
ESP, TREKH., RAD/CD, 160.000KM .......................................................................................  `03 €. 8.750,-
308 XS PREMIERE  1.6 VTI 16V 5 DRS., BLAUW MET., CLIMATE C., ER, CV, ESP, 
ABS, AIRBAGS, RAD/CD,PANORAMADAK, CRUISE C., LMV, 10.600KM ...............................  `07 €.20.950,-
406 2.0 16V BREAK, D. GROEN MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, 160.000KM .......................  `01 €. 7.950,-

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 AUT, D. GRIJS MET., RAD/CD WISS/NAVI, ER, CV, 
CLIMATE C., CRUISE C., LMV, ABS, LEDER INT., AIRBAGS, 164.000KM..............................  `04 €.10.950,-
CITROEN XSARA 1.6, 5DRS, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, ER, CV, SB, 145.000KM ................  `03 €.7.750,-
CITROEN BERLINGO 1.6 16V MULTISPACE, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, ABS, CRUISE C,
TREKH., 66.500KM, ...............................................................................................................  `05 €.14.500,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V AUT, ZWART MET., CRUISE C., ER, CV, SB, ESP,
CLIMATE C., RAD/CD, PARKEERS, LMV, MLV, 49.000KM......................................................  `04 €.16.950,-
FORD WINDSTAR MPV 6 PERS AUT, GRIJS/GROEN MET., ABS,
CLIMATE C., CRUISE C., LMV, ESP, ER, CV, SB, APK T/M FEB 2009, 180.000KM ................  `98 €.5.250,-
VOLVO V70 D5 AUT., ZWART MET., CRUISE C., CLIMATE C.,ER, CV, SB, TREKH.,
RAD/CD, LMV, MLV, ESP, 164.000KM .....................................................................................  `04 €.21.500,-
CHRYSLER PT CRUISER CABRIO, ZWART, GRIJS LEDER, ER, CV, SB, 
CLIMATE C., CRUISE C., LMV, ABS, AIRBAGS, 20.000KM ....................................................  `07 €.23.950,-
FIAT DOBLO CARGO 1.3 JTD, WIT, PRIJS EXCL. BTW, 26.000KM ........................................  `06 €.8.500,-
FIAT DUCATO 2.8 JTD, WIT, ER, CV, SB, ESP, TREKH., PRIJS EXCL. BTW., 76.000KM .......  `02 €. 8.950,-

BUDGET CARS
FORD MONDEO 2.5 AUT 5DRS., ZWART MET., AIRCO, ABS, AIRB, 190.000KM ..................  `99 €.2.950,-
VW GOLF 1.8 3DRS, GRIJS MET., MEENEEM PRIJS, 160.000KM ........................................  `95 €.1.950,-
RENAULT CLIO 1.2 5DRS., ROOD, ZO MEENEMEN, 139.000KM ..........................................  `95 €.950,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit

Soepgroente ..................250 gr 0,49

Bistro Krieltjes ...............500 gr 0,99

IJsbergsla ...................... NU 0,79

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

Elstar handappels

Goudreinetten

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

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

vers gesneden

Hollandse

100 gram 0,99
Varkenshaas
+ geb. aardappels

100 gram 0,99
Kip in Kerriesaus

+ groente rijst

vers gesneden

of 0,99

100 gram 0,99
Pasta met Zalm

voorgekookte

Hollandse

De beste

héél kilo

 

 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.

Chrysanten  2 bossen 4,95

Mini Spathiphyllum  1,75
                 (Lepelplant)   3 voor 4,-

Sier Komkommers  v.a. 5 voor 2,50

Kalebassen  v.a. 5 voor 2,50

Lampionnen  bos (5) 3,95
t/m 27 sept. gratis kortingsbon
bij aankoop van 15,- of meer

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

Deze week:

NIEUW
Volop trendy sieraden

voor najaar/winter

NIEUWNIEUW



 De Vierklank 5 17 september 2008

Met deze dienst kunnen ouderen onder 
begeleiding boodschappen doen of 
deelnemen aan leuke activiteiten. De 
doelstelling om medio 2008 in der-
tig plaatsen een bus te laten rijden, 
is ruimschoots gehaald. Ook in de 
gemeente De Bilt rijdt al ruim een 
jaar de BoodschappenPlusBus. De 

BoodschappenPlusBus is een dienst 
waarmee ouderen die niet zo zelf-
standig meer zijn, gezamenlijk bood-
schappen kunnen doen of deelnemen 
aan leuke activiteiten. Hierbij krij-
gen zij begeleiding en zo nodig een 
ondersteunende arm van vrijwilligers. 
Het boodschappen doen is niet alleen 

het doel, maar ook het middel om de 
ouderen een verzetje te bieden. Door 
die alledaagse gewone bezigheden 
krijgen zij aanspraak en aandacht en 
kunnen zij hun eigen zaken regelen. 
De BoodschappenPlusBus rijdt hen 
naar de markt of het winkelcentrum. 
Shell Cares, het sociaal-maatschap-
pelijk sponsorprogramma van Shell 
in Nederland, steunt de Boodschap-
penPlusBus.

Beetje initiatief
Mevrouw R.J.W. Snoep-Carstens 
(bijna tachtig jaar) was één van de 
ouderen die met chauffeur Cor Tijsma 
uit Maartensdijk heeft genoten van dit 
uitje. ‘Ik ga vaker met de Boodschap-
penPlusBus mee. Voorheen moest ik 
een afspraak maken met mijn dochter 
en kon ik op haar vrije dag met haar 
mee om een boodschap te doen. Nu 
kan ik, met de BoodschappenPlus-
Bus, mijn eigen zaken regelen. Zo 
ben ik ben onlangs naar Bilt gegaan 
om bij de opticien en de audicien aan 
te gaan. Dat gaat prima zo’, vertelt 

mevrouw Snoep. Op de vraag of ze 
eenzaam is komt een heel duidelijk 
antwoord:’Eenzaamheid komt je niet 
aangevlogen, je kunt het zelf te lijf 
gaan. Je hoeft maar een heel klein 
beetje initiatief te tonen, slechts een 
vinger te pakken en er zijn heel wat 
mogelijkheden om dingen te onderne-
men. Natuurlijk krijg je met het ouder 
worden ook wat minder initiatief en 
kun je veel dingen niet meer gemak-
kelijk aan, maar het wil niet zeggen 
dat je niets meer kunt’. 
Het uitje was prima geregeld. 
Mevrouw Snoep vervolgt: ‘We wer-
den bij Shell ontvangen met kof-
fie en gebak en kregen een lunch 

aangeboden. Daarna een speech met 
dia’s van directeur Hans Sperpenzeel, 
gevolgd door een rondrit met enthou-
siaste uitleg over het raffinaderijter-
rein. Ter afsluiting was er ook nog 
een rondvaart door de Rotterdamse 
haven geregeld. Het was prachtig 
weer maar ik ben toch maar beneden 
in de schaduw gaan zitten. Het was 
een lange, vermoeiende dag, maar 
zeker de moeite waard’. 

Meer informatie
Voor vragen over de Biltse Bood-
schappenPlusBus: Bea Alma, tele-
foon 0346 214161, e-mail: b.alma@
swodebilt.nl

Een bijzonder dagje uit 
met de BoodschappenPlusBus

door Marijke Drieenhuizen

Enkele ouderen uit deze gemeente hebben op 9 september een bijzonder uitje gehad. Vanuit diverse 
gemeenten in Nederland vertrokken bussen naar Rotterdam, voor een bezoek aan Shell Pernis en 

een rondvaarttocht. De dag werd georganiseerd door het Ouderenfonds in samenwerking met Shell 
om het succes van de BoodschappenPlusBus te vieren.

Het gezelschap uit de gemeente De Bilt tijdens de lunch bij SHELL, met 
mevrouw R.J.W. Snoep-Carstens (tweede van links) en chauffeur Cor Tijsma 
(rechts op de hoek).

Allemaal kun je ze om een boodschap sturen.

Voor een ongekend groot aantal 
ouderen liet Bastiaan Verhorst Fra-
ter Venantius, de Stalmeester van de 
Koninklijke Paarden en Willem Parel 
herleven. En daarmee werd niet alleen 
deze alleskunner Wim Sonneveld her-
dacht, maar ging ook de zon schijnen 
in de harten van de 70 ouderen op de 
Zonnebloemdag.

Afgelopen zaterdag was het dus feest 
in Maartensdijk. De parochiezaal van 

de Sint-Maartenskerk aan de Nach-
tegaallaan puilde uit en zat vol ver-
wachting te kijken naar Bastiaan Ver-
horst. Hij verzorgde in het verleden al 
geweldige optredens over Juliana en 
over Simon Carmiggelt. Hij overtrof 
zichzelf met zijn hommage aan Wim 
Sonneveld. Deze alleskunner uit de 
jaren van Wim Kan en Toon Her-
mans was van veel markten thuis. Hij 
maakte furore op televisie in ‘Ja zus-
ter, nee zuster’, hij schreef geschiede-

nis met typetjes als Frater Venantius 
(Zeg maar ja tegen het leven) en de 
Stalmeester (daar mag ik dan graag 
een vel op zien) en hij zong onverge-
telijke liedjes die nu nog iedere dag 
op de radio te horen zijn (Het dorp, 
Margootje, Tearoomtango). Bastiaan 
Verhorst liet het zaterdagmiddag alle-
maal zien, het levensverhaal van Wim 
Sonneveld (zijn eerste optreden in 
de kruidenierswinkel van zijn vader, 
zijn eerste baantje bij Louis Davids 
na de handelsschool in Utrecht) en 
zijn liedjes en optredens in de jaren 
van roem. 

Bomvol
De parochiezaal zat bomvol en was 
één en al aandacht. De ouderen van 
de Zonnebloem waren gevangen door 
de liedjes en sketches, zongen soms 
een beetje mee, maar pinkten ook 
een traantje weg. Het werd daardoor 
een onvergetelijke middag in Maar-
tensdijk. 

De ouderen kregen dit optreden, 
deze hommage aan Wim Sonneveld 
cadeau van de Zonnebloem. Want 
deze organisatie voor alle gezindten 
wil niets liever dan ouderen de warm-
te van de zon geven, de kracht van de 
vriendelijkheid laten ontdekken en 
de geborgenheid van de ontmoeting 
meegeven. Dat gebeurde allemaal op 
de Zonnebloemdag. En daardoor gin-
gen 70 ouderen met een blij gevoel 
het weekend in.

Veel ouderen genieten van 
Wim Sonneveld

Dertig jaar na zijn dood kwam hij helemaal tot leven, Wim Sonneveld. En het gebeurde in Maartensdijk op 
de Zonnebloemdag voor ouderen. De artiest die dit voor elkaar kreeg, heet Bastiaan Verhorst en komt uit 
Amersfoort. Deze jonge theaterman reisde door het leven van Wim Sonneveld, speelde zijn legendarische 

sketches na en zong op onovertroffen wijze de klassiekers van Sonneveld. 

Bastiaan Verhorst overtrof zichzelf met zijn hommage aan Wim Sonneveld 
voor de Maartensdijkse Zonnebloemers.

KBO naar Boekelo
Woensdag 24 september organiseert de KBO afd. De Bilt-M'dijk een 
bustocht naar Markelo, Losser en Boekelo. In Markelo bij restaurant ‘de 
Poppe’ is er ontvangst met 2x koffie en krentenwegge. Vervolgens gaat de 
bus naar Losser, waar een uitgebreide koffietafel wacht. Dan volgt met een 
gids een toeristische route naar Boekelo. Daar aangekomen stappen we in 
de stoomtrein uit 1884 met prachtig gerestaureerde rijtuigen. Na het ver-
treksein van de chef ( met spiegelei) gaan we richting Haaksbergen. Daarna 
met de bus naar de kaasmakerij in Buurse, waar ons vakkundig wordt uit-
gelegd, hoe kaas tot stand wordt gebracht. Natuurlijk mag u proeven van de 
verschillende kaassoorten. Ook niet-Ieden kunnen zich aanmelden via tel. 
030 2287117 of 030 2286483. 

Reisclub 55+++

Mevrouw Werner - van der Laan ging met Reisclub 55+ ++ uit Maar-
tensdijk 11 september jl. naar het onderwijsmuseum in Ootmarsum. Daar 
werd geconstateerd dat zij precies de 200.000s te bezoekster was. Aan dit 
gebeuren werd ook ruim aandacht geschonken in de lokale media, zoals de 
Oldenzaalse uitgave van Tubantia en de berichtenpagina van RTV-Oost.

Fietsen blijft gezond
De ANBO afdeling De Bilt-Maartensdijk organiseert regelmatig  fietstoch-
ten voor leden en niet-leden, waarbij onderweg het nodige te zien zal zijn. 
De komende tocht is op donderdag 18  september. De start is om 9.30 uur 
bij SWO-vestiging De Bilt aan de Jasmijnstraat. Onderweg is er een koffie-
pauze en om ongeveer 12.30 uur hoopt men weer terug te zijn. Informatie: 
tel.: 030 2285493 of 030 2201295.



Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires, 
onderdelen en hebbedingetjes voor 

nog meer kampeerplezier!

Vochtvreter compleet  Euro 16,95

1-2-3 Voortentreiniging Euro 7,50

1-2-3 Shampoo + wax Euro 19,25
(met UV-bescherming)

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

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd
 Inventive Repair Dealer Thetford

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

(Dirk van Kekem).

 draagvlakonderzoek golfbaan:
Maartensdijk en Groenekan

massaal

tegen!

En op 29 september komt SP-milieuspecialist 
Hugo Polderman in Dijckstaete praten over de 
golfbaan, en waarom die er niet moet komen.

Noteer dit vast!

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

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

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

WEEKEND ACTIE

Speculaas
2e pakje halve prijs 

Mueslibrood
€2,50

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

OERWOUD-FRISSE

drogers
koop je natuurlijk bij Vink Witgoed.

Moderne apparaten en 
ouderwets degelijke service!

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK

 
super stunt aanbieding voor 
TEUTENBURGERWOUD
4 daagse mini vakantie 
vertrek op 23 september
 
nog plaats voor 2 deelnemers
zeer voordelig, 
bel nu direct
0346-212288
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Karl van de Goede en Janet van de 
Berkt trouwden op 23 juli 1953. Karl 
is in Utrecht geboren waar zijn vader 
Herman van de Goede vanaf 1925 
chloor aan kruideniers leverde. In 
het begin werd chloor in puntzakjes 
van een half ons tot een half pond 
verkocht. Later leverde hij het ver-
pakt in kartonnen doosjes met een 
etiket waarop stond: ‘Chloor van de 
Goede is goede chloor’. Begin jaren 
dertig voegde hij bleekwater aan het 
chloor toe en verpakte de vloeistof 
in tweedehands flessen. Van Utrecht 
verhuisde het bedrijf naar Zuilen en 
in 1938 vestigde Herman van de 
Goede zich onder de naam ‘Bleko’, 
links naast de Eskemfabriek aan de 
huidige Kon. Wilhelminaweg 467 in 
Groenekan. Na de tweede Wereldoor-
log gingen er meer dan 20.000 flessen 
per week de deur uit. Ook leverde de 
Bleko flessen ammoniak en vloeibare 
zeep. Veel bekende Groenekanners, 
zoals Louis van den Brink, Wim Stip, 
Jaap Slot en Gerard Bontrop, werkten 
bij de Bleko. Het was een echt fami-
liebedrijf: Adriaan, Herman, Wim en 
Karel van de Goede werkten allen 
voor kortere of langere tijd bij hun 
vader in de zaak.

Bleekwater voor kaas
In de hongerwinter van 1944 was er 
moeilijk aan voedsel te komen. Geld 
had weinig waarde. De familie Van 
de Goede ruilde bij boeren in Acht-
tienhoven en Westbroek bleekwater 
voor kaas en melk. Ook liepen ze 
soms met een handwagen vol flessen 
bleekwater helemaal naar Gelderland. 
De eerste dag kwamen ze tot Hierden, 
voorbij Harderwijk, en de volgende 
dag liepen ze door naar Oldenbroek. 
Karl droeg tijdens deze hongertocht 
twee maten te grote schoenen waar-
door hij enorme blaren kreeg. Hij 

was genoodzaakt bij een boer in 
Oldenbroek een dag rust te houden. 
Zijn vader ging alleen verder. Om 
op de terugweg gemakkelijk over de 
Amersfoortse berg te komen, bonden 
ze de handkar met een touw aan een 
paard en wagen vast. Het paard zette 
het echter op een draf waardoor Karl 
van de wagen af moest springen en 
ongelukkig door z’n knieën zakte. Hij 
kon daarna niet meer verder lopen. 
Ten einde raad legde zijn vader Karl 
boven op de volle handkar met eten 
en vervolgde de rit lopend naar Groe-
nekan.

Blauwkapel
Janet is als Jansje van Berkt in 
een reeds verdwenen huisje aan de 
Voordorpsedijk geboren. Ze is naar 
haar grootmoeder, Jannetje van de 
Berkt (1876 - 1940), vernoemd. Haar 
grootvader heette Hendrik van de 
Berkt (1876 - 1934). Hendrik en Jan-
netje kregen 17 kinderen, waarvan 
er vijf al jong zijn overleden. Ze 
woonden aanvankelijk in een huisje 

naast het kerkhof aan de Groene-
kanseweg. Later woonden ze in het 
kerkenbuurtje van Blauwkapel. Hun 
oudste zoon Kees van de Berkt (1902 
- 1973), de vader van Janet, trouwde 
met Geurtje (1904 - 1996) en woonde 
ook in het kerkenbuurtje in Blauwka-
pel. In 1943 ontruimden de Duitsers 
in één dag het fort en moesten alle 
bewoners voor vijf uur ‘s middags 
hun huis hebben verlaten. Kees vond 
een tijdelijk onderkomen in een leeg-
staand huis aan de Van der Mon-
destraat in Utrecht. Dit huis was ech-
ter door weggevoerde Joodse mensen 
bewoond geweest. Alleen NSB-ers 
kregen in die tijd zo’n huis toegewe-
zen. Kees en Geurtje werden hierdoor 
door de andere bewoners in de straat 
gemeden. Gelukkig veranderde dit na 
verloop van tijd. Kees van de Berkt 
werkte bij de meelfabriek Hooghiem-
stra en bracht iedere week een pak 
havermout mee naar huis waarmee ze 
in leven konden blijven. Na de bezet-

ting gingen ze terug naar hun oude 
huis in Blauwkapel. Om het weer 
bewoonbaar te maken, moest er wel 
het een en ander aan gebeuren. De 
Duitsers hadden het huisje als paar-
denstal gebruikt.

Canada
Karl en Janet trouwden in 1953. 
Hun eerste twee kinderen Corrie en 
Elly werden in Nederland geboren. 
In april 1958 zijn ze naar Canada 
geëmigreerd. Ze konden meteen na 
hun aankomst een appartement huren. 
Karl kwam op een Oil Rig, een olie-
boortoren, te werken. Steeds wanneer 
er een gat om olie op te pompen vol-
tooid was, gingen ze weer verder naar 
een andere plaats. Permanente bewo-
ning op een vaste plaats was hierdoor 
niet mogelijk. In oktober 1958 huur-
den ze een mobile home die met het 
werk mee ging. Het was zwaar werk. 
Bijvoorbeeld een moerasgebied kon 
alleen in de winter bij een tempera-
tuur van - 40 graden Celsius worden 
betreden om naar olie te boren. 

Uiteindelijk vond Karl geschik-
ter werk op een houtzagerij aan de 
Alaska Highway. Echter door het 
lage loon wat hij daarmee verdiende, 
werden ze genoodzaakt de huur van 
hun mobile home op te zeggen. Ze 
kochten in 1959 voor 195 dollar een 
shack of schuur van een Indiaan zon-
der water- en elektriciteitaansluiting. 
Deze 195 dollar was bijna net zoveel 
als de maandelijkse huur die ze voor 
hun mobile home moesten betalen. 

Door de ontstane financiële ruimte 
konden ze een eigen huis bouwen 
dat in oktober 1960 gereed kwam. 
In 1965 - er waren inmiddels in 
1960 en 1963 twee zoons geboren - 
zijn ze naar Kamloops verhuisd waar 
meer mogelijk was en een beter kli-
maat heerst. Karl kreeg een baan als 
boekhouder en ging voor accountant 
studeren. In 1985 is hij met zijn jong-
ste zoon Herman een transportbedrijf 
begonnen. Hun vier kinderen zijn 
inmiddels getrouwd. Momenteel heb-
ben Karl en Janet 12 kleinkinderen en 
6 achterkleinkinderen. Ze vierden 23 
juli jl. hun 55 jarig huwelijksfeest.

Terugblik
Wanneer ze terugdenken aan de situ-
atie in Nederland voor hun vertrek, 
komen er soms sombere beelden 
boven. In 1958 had bijna niemand 
in Nederland nog een telefoon, auto 
of tv. De woningnood was enorm. 
Alleen al in de stad Utrecht waren er 
12000 mensen voor hen, die (ook) op 
een huurwoning wachtten. De meeste 
werkmensen verdienden toen 50 gul-
den per week dat nog in een loonzak-
je werd uitbetaald. Je kreeg maar een 
week vakantieverlof per jaar Alleen 
de huiskamer werd met een kolen-
kachel verwarmd. In Canada waren 
in 1958 genoeg huizen te huur met 
een koelkast, fornuis en verlichting. 
Heimwee naar Nederland hebben ze 
niet gekregen. Wel zijn ze nog vaak 
naar Nederland op familiebezoek 
geweest, maar zijn altijd weer blij om 
in Canada ‘thuis’ te komen..

Janet en Karl.

Karl, Janet, Corrie en Elly in april 1958 .

Hendrik en Jannetje van de Berkt.

Mien, Geurtje en Janet.

Herman van de Goede in de jaren dertig op de Blauwkapelseweg.

Het huis Martha aan de Kon. Wilhel-
minaweg 467 te Groenekan waar de 
Bleko achter stond.

Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

Karl en Jan et van de  Goe de  
in Canada

Vijftig jaar geleden emigreerden Karl en Janet van de Goede-van de Berkt vanuit Groenekan naar Canada. 
Janet was vorig jaar op familiebezoek in Maartensdijk en kreeg ze van haar neef een Vierklank met een oude 
klassenfoto van de School met de Bijbel in Groenekan. Thuis in Canada kwamen de herinneringen boven aan 

hun jeugd in Blauwkapel en Groenekan. 



Adv erteren in de  Vierklank!
Iets voor  u?

Bel dan  0346 21 19 92

‘Afscheid van het 
patent op jezelf’

In de eerste bezinningsbijeenkomst van dit seizoen in 
de Woudkapel in Bilthoven rond het thema ‘Afscheid’ 
op 21 september a.s. om 10.30 uur zal Rens Hendriks 
uit Nijmegen een voordracht houden over ‘Afscheid 
van het oude ik, de zoektocht naar het authentieke 
zelf’.  ‘Bezit is voor ons een vanzelfsprekend recht, 
zeker ten aanzien van jezelf. Je maakt jezelf, en wie 
je geworden bent is je intellectuele en fysieke eigen-
dom. Maar deze vorm van zelfbescherming is ook een 
kleine gevangenis. Dan is het afzien van de eigen-
domsrechten op jezelf een kans om elke dag opnieuw 
geschapen te worden. Zo krijgt je oorsprong en je uit-
eindelijkheid vat op het dagelijks bestaan.’ De voor-
dracht zal omlijst worden door het prachtige harpspel 
van Marleen de Bakker, soliste van het Amersfoort 
Jeugd Orkest. Rens Hendriks is psycholoog te Nij-
megen, gericht op verdieping en heling vanuit een 
mystieke grondhouding. De Woudkapel is aan de 
Beethovenlaan 21 Bilthoven, zie www.woudkapel.nl  
Nadere info: tel. 030 2281808 of 
wynekevannouhuys@yahoo.com

Gemeente De Bilt 
onderzoekt klant-

tevredenheid
In september en oktober houdt de gemeente 
opnieuw een klanttevredenheidonderzoek. De 
gemeente wil op die manier zicht krijgen op de 
wensen, behoeften en ervaringen van burgers die 
gebruik hebben gemaakt van de publieksbalie op 
het gemeentehuis. In november wordt de uitslag 
van het onderzoek bekendgemaakt. Bezoekers van 
de balie Burgerzaken krijgen de laatste twee weken 
van september direct na afloop van hun bezoek 
een vragenlijst voorgelegd. De vragenlijst wordt 
in het gemeentehuis Bilthoven en het Servicepunt 
Maartensdijk uitgezet. Bezoekers kunnen desge-
wenst de lijst ook thuis invullen. De vragenlijst kan 
dan portvrij aan bureau Oakdale worden verzonden. 
Oakdale is een bureau voor beleids- en markton-
derzoek en voert het onderzoek in opdracht van de 
gemeente uit. Bezoekers van de andere publieks-
balies, als Bouwen & Wonen, het Zorgloket en 
Belastingen wordt een vragenlijst toegestuurd. Het 
aantal bezoekers voor deze balies is veel kleiner. Om 
goed onderzoek te kunnen doen moet de vragenlijst 
onder deze bezoekers gedurende een langere perio-
de worden uitgezet. De afdeling Publiekszaken ver-
zamelt de namen en adressen van alle bezoekers aan 
deze balies van half september tot half oktober. Aan 
de balie wordt bezoekers gevraagd deel te nemen 
aan het onderzoek. Aan het eind van de maand 
oktober verstuurt Oakdale een vragenlijst aan deze 
bezoekers. De burgerpeiling wordt iedere twee jaar 
gehouden. Eind 2007 is de tweede burgerpeiling 
uitgevoerd. Ook het klanttevredenheidsonderzoek 
wordt periodiek uitgevoerd. De burgerpeiling 2007 
en dit klanttevredenheidsonderzoek zijn in dit geval 
twee los van elkaar verrichte onderzoeken, waarvan 
de uitkomsten aan elkaar gerelateerd worden. De 
resultaten van beide onderzoeken worden gebruikt 
voor het verbeteren van de gemeentelijke dienst-
verlening. In de toekomst worden de burgerpeiling 
en het klanttevredenheidsonderzoek gecombineerd. 
[GG]

Stichting MEE en 
gemeente tekenen 

overeenkomst
In relatie met de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) sluiten de gemeente De 
Bilt en de Stichting MEE vandaag een overeen-
komst. Namens de gemeente ondertekent wethou-
der Herman Mittendorff het convenant, namens 
MEE directeur De Dreu. Stichting MEE advi-
seert en ondersteunt mensen met een beperking. 
Consulenten van MEE staan hun ter zijde bij vragen 
op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, 
werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer 
of vrije tijd. Inwoners van de gemeente De Bilt die 
hievan gebruik willen maken kunnen terecht op het 
spreekuur van MEE in het gemeentehuis. Via het 
gemeentelijk Zorgloket zijn afspraken te maken met 
de MEE-consulent. Er is een consulent van MEE 
aanwezig op woensdag 24 september van 10.00 tot 
12.30 uur en donderdag 30 oktober van 10.00 tot 
12.30 uur. [GG]

Bikeshop-Loosdrecht
oodweg 3  • 1231 CP  Loosdre ht

el. 035 - 5 2 0 1
www. ikesho -loosdre ht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

THE GANT STORE

End of season
magazijn verkoop

Vrijdag 19 sept. 11.00 - 21.00 uur
Zaterdag 20 sept. 10.00 - 17.00 uur

Onze gehele collectie 
dames, heren kleding 

en schoenen, 
nu met korting tot

60%!
Kerkdijk 25

3615 BA Westbroek
info: 035-6229898

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo s, huisstijlen aan assen o  

nieuw

om lete image uilding

ro hures - tekst s hrijven,

P, o maak en vormgeving

advertentie - ontwer  en laatsing

drukkerij in huis

ontwer   onderhoud we sites

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

Start 27 september met een hardloopclinic!
5km in 30 minuten binnen 8 weken

Deelname en/of informatie:

www.infi teness.nl
T: 06 20 86 38 03

I nF it eness
Personal Training Sportmassage Revalidatie

I nF it eness
Personal Training Sportmassage Revalidatie

1e Autotechnicus

e woont in de regio en ent klantvriendelijk en el standig. 
e onderhoudt de automo ielen van het merk olkswagen 

en Audi. e verri ht alle voorkomende re araties en 
onderhoudswerk aamheden. Het o leidingsniveau is 
gedi lomeerd 1e Autote hni us.

ij ieden je een verantwoordelijke aan in een jonge en ge ellige 
omgeving waar ij wordt gelet o  ersoonlijk ontwikkeling. 
e krijgt een o leiding tot merk s e ialist en APK keurmeester. 
alaris is naar lee tijd en ervaring.

Auto edrij  de Rooij hee t een rijke historie en estaat inmiddels al 
0 jaar. aast de olkswagen en Audi servi e dealers ha  in de 
ilt ehoren ook een verkoo  a deling, een sso tankstation en een  

autos hadeherstel edrij  tot ons edrij .

Bel, schrijf of kom langs naar Autobedrijf de Rooij, t.a.v: M. van Kan
Molenkamp 32 3732EV De Bilt 030-2204836 info@derooijauto.nl

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Nieuwe collectie najaar 2008

VOOR DE KINDEREN ZIJN 
ER NU VOLOP COMBINATIE 

MOGELIJKHEDEN

NU VOLOP:
NIEUWE BEEN MODE.

KINDERSOKKEN EN KNIEKOUSEN, 
LEGGINGS EN MAILLOTS.

REDEN GENOEG OM EVEN BINNEN TE LOPEN

MODE VOOR HET HELE GEZIN!

DE NAJAARSCOLLECTIE IS NU BINNEN
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advertentie

De ingrijpende verbouwing is net op 
tijd gereedgekomen. Het is een prach-
tige zaak geworden met de allure van 
een grand café. Dat komt mede door 
de serre die langs de zijkant van het 
gebouw is neergezet. Het zonneterras 
belooft in het komende zomerseizoen 
een prima plek te worden om in de 
open lucht wat te drinken of te eten. 
De jonge exploitanten, Ellis Heide-
man en Calvin Ferket (allebei 28) 
hebben keihard gewerkt om er iets 
moois van te maken. 

In 1901 is het oorspronkelijke pand 
gebouwd. Tot voor kort was er café 
‘Candlelight‘ gevestigd, de legendari-
sche zaak van Jan van Veen, genoemd 
naar zijn gelijknamige radioprogram-
ma. De naam De Kaars is dan ook een 
duidelijke knipoog naar het verleden. 
Ellis Heideman, die als bedrijfslei-
der in de nieuwe zaak zal fungeren 
heeft de hotelschool gedaan en daarna 
veel ervaring opgedaan in zaken in 
Amsterdam. Ze kent uit die periode 
Calvin Ferket. Hij zal als chefkok de 

scepter gaan zwaaien over de keu-
kenbrigade. Men kan in De Kaars’ 
terecht voor een kopje koffie, voor 
de lunch en voor een borrel aan het 
einde van de middag maar natuurlijk 
ook voor het diner en een drankje 
met een hapje later op de avond. De 
ondernemers mikken op een breed 
publiek, van jong tot oud is welkom. 
Ze willen in hun zaak een informele 
sfeer creeren met een warme uitstra-
ling, waar iedereen zich thuis zal 
kunnen voelen. Beiden lopen lang 
genoeg mee om te weten wat daar 
voor komt kijken. Ze kennen ook alle 
valkuilen die je kunt verwachten bij 
het runnen van een horecazaak. Met 
de mogelijkheid dat ze nu iets konden 
opzetten naar hun eigen ideeën is een 
grote wens in vervulling gegaan.

Verse producten
Bar-eetcafé De Kaars zal een gevari-
eerde kaart aanbieden van gerechten 
met een aantrekkelijke prijs/kwaliteit 
verhouding. Chef-kok Calvin Ferket 
zal uitsluitend verse producten gaan 

verwerken. Diverse schotels staan er 
op maar ook een lekker sateetje voor 
later op de avond. Ellis en Calvin zijn 
van plan speciale maandacties te hou-
den, die verband houden met het sei-
zoen. Zo staat er in september gebak-
ken zeetong op het menu, in oktober 
onbeperkt gamba’s en in november 
wild. Iedere maand is er een actie met 
een andere specialiteit. 

Meezingers
Veel verwachten de ondernemers van 
de vrijdag- en zaterdagavond als er 
live muziek onder de titel ‘Candle-
light Live’ in het café te horen zal 
zijn. Ze noemen het zelf avonden 
met ‘Amsterdamse gezelligheid’. Het 
Nederlandse lied zal gebracht worden 
door bekende zangers van dat genre. 
Populaire meezingers staan op het 
programma. Het is, zo weten ze uit 
ervaring, een ijzersterke formule. Als 
het publiek eenmaal loskomt zit de 
stemming er goed in. Ze verwach-
ten dat dit ook in Hilversum straks 
het geval zal zijn en hopen dat ook 

bezoekers uit Maartensdijk, wat toch 
vlak bij ligt, de weg weten te vinden. 
De zanger wordt afgewisseld door 
een DJ die weet wat de mensen graag 
horen willen. Gezelligheid en Hol-
lands entertainment, dat kunnen de 
gasten op vrijdag en zaterdagavond in 
De Kaars verwachten. Op 19 septem-
ber bijt Mick Harren de spits af. 

Café De Kaars is iedere dag open om 
10.00 uur ‘s morgens en sluit om 1.00 
uur, maar op vrijdag en zaterdag met 
‘Candlelight live’ gaat de deur pas om 
3.00 dicht. De keuken draait dage-
lijks van 11.00 tot 23.00 uur. Meer 
op www.cafedekaars.nl. Het café is 
gevestigd aan de Havenstraat 14c Hil-
versum, telefoon 035 6320041.

Bar-eetcafé De Kaars in Hilversum 
van start 

door Martijn Nekkers

De Hilversumse Havenstraat staat bekend om z’n vele cafés en restaurantjes. Dat hoort natuurlijk ook zo. 
In een ver verleden konden de schepelingen vanuit de Hilversumse haven (waar niets meer van over is) 

daar hun vertier zoeken. Sinds 11 september is er een nieuwe zaak bijgekomen. 
Bar-eetcafé De Kaars heeft haar deuren geopend.

Ellis Heideman en Calvin Ferket van Bar-eetcafé De Kaars in Hilversum.

Frank en Wilma van Ingen van Res-
taurant Floyds hebben een primeur. 
In het fraaie restaurant aan de Nood-
weg tussen Hollandsche Rading en 
Loosdrecht kan worden getrouwd. 
Vorige week donderdag gaf er voor 
het eerst een paar het jawoord. Dat 
was voor de twintig gasten een ver-
rassing. Ze waren van verre naar de 
mooie locatie gekomen om een ver-
jaardag te vieren en genoten op het 
terras in het zonnetje alvast van een 
drankje en de omringende bossen. 
De verbazing was dan ook groot 
toen er om 19.00 uur al toeterend 
een vreemde dame kwam aanrijden 
die iedereen naar binnen stuurde. 
Dat bleek de buitengewoon ambte-
naar van de Burgelijke Stand van 
Hilversum, Marion van Veluwen, te 
zijn. Zij hield een gloedvolle speech 
en toen begrepen familie en vrien-
den pas waarom het ging en werd er 
veel gelachen. Hans van der Sluis en 
Els Dekker uit Hilversum werden in 
de echt verbonden, bijgestaan door 
de twee zonen van de bruidegom en 
de dochter van de bruid als getui-
gen. Het gezelschap heeft daarna 
van het diner genoten en tot twee 

uur in de nacht feest gevierd. Het 
was de toen nog aanstaande bruide-
gom die op het idee van trouwen bij 
Floyds kwam, waarna Frank met de 
gemeente ging praten. Na controle 
bleek het restaurant aan alle voor-

waarden te voldoen. Het is Frank 
en Wilma van Ingen gelukt een 
onvergetelijke belevenis in huis te 
halen dat daar veel romantischer is 
dan in een gemeentehuis. Goed om 
te onthouden.

In het fraaie restaurant aan de Noodweg tussen Hollandsche Rading en 
Loosdrecht kan worden getrouwd.

Trouwen in Floyd s
door Kees Pijpers

Piepers en pompoenen
Door de mooie lente en voorzomer was 2008 voor boeren en tuinders een 
groeizaam jaar. Dit geldt ook voor biologische tuinderij ’n Groene Kans, 
waar in de komende weken de bewaarteelten worden geoogst. Bij verschil-
lende soorten aardappels is eind juli het loof geklapt. Goed opgeslagen blij-
ven de piepers tot in de lente lekker. Dat geldt ook voor de pompoenen, die 
in verschillende soorten op de tuinderij geteeld worden, waarbij de oranje 
Hokkaido het hoofdras is. Na het afsterven van het loof lijkt de akker dan 
ook opeens op een ‘basketbalveld’. Op zaterdag 20 en 27 september zijn 
open oogstdagen. Een leuke gelegenheid om  nog eens een blik op de tuin 
te werpen, voordat de groenbemesters worden ingezaaid en het land al op 
het komende seizoen wordt voorbereid. Wie weet doet het weer mee en kan 
iedereen genieten van herfstbloemen en -tinten in de fraaie septemberzon. 
Piepers en pompoenen worden los of in zakken te koop aangeboden. Wie 
goed schoeisel meebrengt, mag graag met het rapen van de wintervoorraad 
helpen. In samenwerking met het Groenekans Landschap worden op 20 
september tevens tussen 13.00 en 16.00 uur rondleidingen verzorgd, waar-
bij naast de tuin ook de natuurelementen aan de randen van de tuinderij 
kunnen worden bezichtigd. 

Aan ’t braadspit valt nauwelijks te tippen
als het gaat om gerechten van kippen
maar ’t Braadspit gaat dicht
want Joop gaat naar Maastricht
dus verdwijnt het summum van kippenbegrippen

Guus Geebel Limerick

Op 22 september komen de leden van de fotoclub 
Bilthoven e.o.  bijeen om eigen werk te presenteren 
door middel van het systeem ‘gast aan tafel’. Een 
geselecteerd aantal leden zal meerdere foto's in kleur 
en zwart wit  laten zien en toelichten. 

De bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F.Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4 te Bilthoven .De avond 
begint om 20.00 uur. Inlichtingen over de fotoclub: 
tel. 0346 213363 of 030 2280609.

Fotoclub
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Aanvragen om vergunning 
(artikel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Hollandsche Rading, Gr.Floris V 

weg 35, plaatsen harkroosterge-
bouw.

Lichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Groenekanseweg 50, 

plaatsen dakkapel;
•  Groenekan, Groenekanseweg 52, 

plaatsen combi dakkapel voor-
dakvlak.

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 2e 
fase
•  Groenekan, Kastanjelaan 5, uit-

breiden woning (9-9-2008).

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 

kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 
de verzenddatum (=datum achter 
de verleende vergunning) van het 
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank.

Wilt u bouwinformatie of ter 
inzage liggende stukken inzien? 
Maak dan een afspraak met de 
afdeling Vergunningen en Toe-
zicht  op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur via telefoonnummer 
(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:

Westbroek:
•  3 wilgen, Wolkammerweg 2a Her-

plant (10-09-2008).    
 
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.

Bilthoven, 17 september 2008

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

Sluiting 
Hierbij delen wij u mede dat de afde-
ling Bouw- en Milieuvergunningen 
zowel telefonisch als het spreekuur 
voor publiek is gesloten op vrijdag 19 
september 2008.

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

tot 22 september 2008;
•  De Bilt: Wegwerkzaamheden Waterweg 1e fase: tot half december 2008;
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk.

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunningen

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

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, Tel. (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 MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Wilt u uw mening geven over uw 
wijk en de diensten in uw wijk?

Voor een behoefteonderzoek naar woon-, zorg-, en welzijnsdiensten in 
Maartensdijk zijn we op zoek naar personen die hun mening willen geven 
hun wijk en diensten en activiteiten in hun wijk. 
Het innovatieproject MENS wil graag meer zicht krijgen op behoeften die 
er bij bewoners in Maartensdijk leven. Deze informatie wordt gebruikt om 
de dienstverlening meer af te stemmen op wat bewoners belangrijk vinden 
en om eventuele ontbrekende dienstverlening te ontwikkelen.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken personen die:
•  Woonachtig zijn in Maartendijk.
•  Geïnterviewd willen worden door wijkgenoten over hun wijk en die het 

leuk vinden mee te denken over hoe diensten en activiteiten in hun wijk 
verbeterd kunnen worden.

Wilt u meewerken?
Dan komt op afspraak, op een tijdstip dat u schikt, een wijkgenoot bij u 
langs om een interview af te nemen. Dit gesprek duurt ongeveer een uur. 
De interviews zullen in de periode van september tot en met december 2008 
afgenomen worden.

Interesse?
Voor aanmelding en/of meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Hilde Evers, wijkprojectleider MENS Maartensdijk
p/a SWO De Zes Kernen, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
Telefoon: (0346) 21 41 61 en (030) 220 34 90.
Email: h.evers@mensdebilt.nl
www.mensdebilt.nl

U kunt ook bijgaande antwoordstrook inleveren of mailen.

Antwoordformulier

Ja, ik wil graag geïnterviewd worden voor het behoefteonderzoek naar 
woon-, zorg- en welzijnsdiensten

Naam:  ..........................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................................

Telefoon:  .....................................................................................................

Leeftijd:  .......................................................................................................

Voorkeur voor afspraak: ❏ Overdag ❏ Avond

Mede de ling: Het gemeentenieuws is volledi g in de ze rubriek opge nomen. Alleen 
voor  de  bekendm akingen en vergunningen is een selectie opge nom en, waarbij in 
iede r geval alle informatie ov er de  dor ps kernen wor dt  vermeld. Vol ledi ge vermel-
di ng van de  bekendm akingen voor  de  kernen De Bilt en Bilthov en staan wekelijks 
in de  BiltBuis/BC en op de  website van de  gemeente De Bilt www.de bilt.n l.

•  Controleer bij de eerste keer aanste-
ken van de open haard de vuurvaste 
bekleding, de roosters, de asla, de 
verbinding met de schoorsteen, en 
de afsluit/windklep op mankemen-
ten zoals doorroesten.

•  Gebruik voor het aansteken alleen 
papier en/of aanmaakhout of aan-
steekblokjes. Zeker geen benzine, 
olie of andere brandbare chemica-
liën !!

•  Gebruik alleen droog hout of bri-
ketten, zeker geen afvalproducten. 
Deze vervuilen het rookkanaal 
teveel waardoor de kans op een 
schoorsteenbrand toeneemt.

•  Stook niet bij windstil of mis-
tig weer waarbij de rook zich niet 
kan verspreiden. Uw buren zullen u 
dankbaar zijn!!

•  Laat een open haard of houtkachel 
nooit onbeheerd branden.

•  Ventileer de ruimte waar de open 
haard of houtkachel staat opgesteld 
voldoende tijdens het stoken.

•  Laat minimaal 1x per jaar uw rook-
kanaal door een ASPB erkend 
schoorsteenveger reinigen. Een ver-
vuild kanaal kan niet alleen een 
schoorsteenbrand veroorzaken, ook 
kan de ruimte waar de open haard 
zich bevindt zich vullen met het 
dodelijke koolmonoxidegas. 

•  Vraag na de inspectie en het reini-
gen om een veegbewijs voor uw 
verzekering.

•  Ledig de asla in een goed afsluitbare 
metalen bak of vat en bewaar deze 
buiten de woning.

•  Zorg voor een verzinkte emmer of 
teil als opvang bij problemen met de 
open haard of de schoorsteen zodat 
deze snel geleegd kan worden.

•  Plaats een vonkenscherm voor de 
open haard.

Wat te doen bij een schoorsteen-
brand ?
Bel direct het alarmnummer 112
•  Maak de open haard uit met uitslui-

tend zand of zout, zeker niet met 
water! Dit veroorzaakt gevaarlijk 
hete stoom in de woning.

•  Verlaat met alle bewoners de woning 
en wacht buiten op de brandweer.

•  Laat na een brand altijd de schoor-
steen inspecteren en reinigen door 
een ASPB erkende schoorsteenve-
ger.

De open haard: Stook verstandig !
De verwarming kan momenteel weer aan. De komende donkere dagen zal de open haard als goedkoop 

alternatief voor olie en gas weer gaan branden. Om overlast voor uzelf, uw omwonenden, 
en het milieu te voorkomen geven wij u een aantal tips.

Vervolg op pagina 11
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Concept dorpsvisie Groenekan
De concept dorpsvisie zet in op de 
cultuurhistorisch waardevolle aspec-
ten van Groenekan, welke zijn ver-
taald in de groene, blauwe, grijze 
en rode dragers. Ofwel de waarde-
volle groen elementen, het water, 
de infrastructuur en de belangrijkste 
bebouwing. Vanuit deze basis zijn de 
kansen en knelpunten van Groenekan 
benoemd, welke zijn vertaald in een 
zoneringskaart. Deze kaart bevat 5 
zones:
•  Groene landschapszone ten oos-

ten van de Veldlaan en de Ver-
steeglaan;

•  Woonzone voor wonen en voorzie-
ningen ten westen van de groenzone 
tot de A27 (de dorpskern);

•  Zone voor werken en wonen vanaf 
de A27 tot en met de Koningin Wil-
helminaweg plus het woonlint van 
de Ruigenhoeksedijk;

•  Zone voor recreatie ten zuiden van 
de Ruigenhoeksedijk;

•  Zone voor agrarisch gebruik ten 
noorden van de Ruigenhoeksedijk.

Verslagen van de werksessies
Tijdens de drie werksessies is de con-
cept dorpsvisie door tal van dorpsbe-
woners en belangengroepen kritisch 
bekeken en waar nodig aangevuld en 
gecorrigeerd. De verslagen van de 
werksessies zijn raadpleegbaar via de 
website van gemeente De Bilt (www.
debilt.nl) en de dorpsraad (www.
dorpsraadgroenekan.nl).

Hoe nu verder?
De feedback op de concept dorpsvisie 
en de uitkomsten uit de themases-
sies zullen worden uitgewerkt tot een 
visiekaart, waarbij rekening wordt 
gehouden met de zoneringskaart. De 
Dorpsvisie Groenekan zal eind okto-
ber tijdens een inloopavond aan de 
inwoners van het dorp worden gepre-
senteerd. 
Iedere inwoner van Groenekan is 
welkom om die avond de visie te 
komen bekijken en aanvullingen en 
opmerkingen op de visie te geven. U 
ontvangt begin oktober nader bericht 
over de exacte datum, de locatie en het 

tijdstip van deze bijeenkomst. Vooraf-
gaand aan deze bijeenkomst zal de 
conceptvisie op internet beschikbaar 
worden gesteld. Heeft u geen internet 
dan kunt een exemplaar inzien op het 
gemeentehuis. 
De dorpsvisie zal daarna worden 
afgerond en naar verwachting in 
december 2008 aan de Raad worden 
aangeboden. De Dorpsvisie is een 
toekomstvisie voor het dorp, geeft 
richting aan nieuwe ontwikkeling en 
geeft aan wat voor de dorpsgemeen-
schap wenselijk en onwenselijke ont-
wikkelingen zijn. De visie is tevens 
een onderlegger voor de gemeente-
lijke structuurvisie, die medio 2009 
wordt opgesteld. Daarnaast zal de 
dorpsvisie de komende jaren van blij-
vende waarde zijn voor het overleg 
tussen dorp (dorpsraad) en gemeente. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de gemeentelijk pro-
jectleider Lennard Elsman, tel. (030) 
228 96 02, e-mail: elsmanl@debilt.
nl.

Dorpsvisie Groenekan
De Dorpsvisie van Groenekan is weer een stuk verder. De discussieavond van 8 januari 2008 en de 

gesprekken met Groenekanse belangenpartijen hebben begin juli geleid tot drie werksessies: verkeer 
& routes, wonen & voorzieningen en natuur & landschap. Het bureau NoordPeil landschap & stedenbouw 

heeft tijdens deze werksessies het eerste concept van de dorpsvisie aan de aanwezige dorpsbewoners 
gepresenteerd. Daarnaast is deze concept dorpsvisie samen met de aanwezigen verder uitgewerkt 

in de verschillende thema’s. 

VrijeTijdMarkt 
2008

De Werkgroep VrijeTijdMarkt dankt alle verenigin-
gen, instellingen, en particulieren voor de geweldige 
inzet tijdens de VrijeTijdMarkt die op zaterdag 6 sep-
tember werd gehouden bij het winkelcentrum aan de 
Planetenbaan te Bilthoven. Mede namens jullie werd 
het voor de 18e keer weer een succes.

De werkgroep bedankt de volgende sponsors:
Autobedrijf Bochane, Sportcity (v/h Better Bodies), ZwemEnSpaWereld, 
Kinderdagverblijf ’t Mereltje, Obi Klusmarkt, Winkeliersvereniging Plane-
tenbaan, Gemeente De Bilt, Eetcafé De Griffel, Drukkerij Livo, Brasserie 
Bubbels en Blessings, Van Markus Autoschade, Schildersbedrijf Johan van 
Doorn en Hotel De Biltsche Hoek.
Zonder deze sponsors had de VrijeTijdMarkt nooit zo'n succes kunnen 
worden.
Onze speciale dank gaat uit naar alle omwonenden van de Planetenbaan en 
de Plutolaan voor het meewerken aan ons verzoek om op zaterdag 6 sep-
tember geen auto’s te parkeren rondom het winkelcentrum.
De prijswinnaar van de wisselbeker voor de organisatie die zich op de 
VrijeTijdMarkt op een bijzonder aansprekende wijze heeft gepresenteerd is 
dit jaar geworden de Vereniging der Vrijwillige Brandweerharmonie en op 
een goede tweede plaats toneelvereniging "Steeds Beter".

Kijk voor meer informatie en foto’s van de VrijeTijdMarkt op www.vrije-
tijdmarktdebilt.nl

Klanttevredenheidsonderzoek
In de maanden september en oktober wordt door de afdeling Publiekszaken 
van gemeente De Bilt een onderzoek gedaan naar de dienstverlening van de 
afdeling Publiekszaken.

Wij zijn zeer geïnteresseerd in uw wensen, uw behoeften en uw ervaringen 
als het gaat om de dienstverlening aan onze publieksbalies. Door uw wen-
sen, behoeften en ervaringen in kaart te brengen kunnen wij onze dienstver-
lening verbeteren. Daarom willen wij u vragen uw medewerking te verlenen 
aan ons onderzoek. 

Wat hou dt  meedoe n in?
Voor bezoekers Burgerzaken:
U wordt direct na uw bezoek aan de balie gevraagd een vragenlijst in te 
vullen. Indien u de vragenlijst niet ter plaatse wilt of kunt invullen, dan 
kan dat natuurlijk ook thuis. Wij stellen het zeer op prijs als u de ingevulde 
vragenlijst in bijgevoegde envelop voor 24 oktober a.s. wilt terugsturen.

Voor bezoekers aan het Zorgloket, loket Belastingen, loket Bouwen & 
Wonen:
Tijdens uw bezoek aan de balie wordt u gevraagd of u mee wilt doen aan 
ons klanttevredenheidsonderzoek. Wij vragen u hiervoor uw NAW-gege-
vens (naam, adres en woonplaats) achter te laten. Wij sturen u de vragenlijst 
toe met de vraag deze in te vullen en voor 24 oktober a.s. te retourneren. 

Bedankje
Wij vinden het geweldig dat u meedoet aan ons onderzoek! Daarom verlo-
ten wij onder de deelnemers twee maal een bon van € 50,- 

Ext ra Commissie van 
advies Openbare Ruimte

De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag  
18 september om 20.00 uur in de oude raadzaal van het gemeentehuis 
‘Jagtlust’ te Bilthoven.

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

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

Iedereen tussen 19 en 64 jaar maakt 
kans op een uitnodiging. In eerste 
instantie digitaal, maar het is ook 
mogelijk om schriftelijk te reageren. 
Hiervoor ontvangen de deelnemers, 
die nog niet gereageerd hebben, drie 
weken later een vragenlijst per post. 
Als dank voor het invullen verloot de 
GGD mooie prijzen onder de inzen-

ders. Aan het einde van de digitale 
vragenlijst krijgen deelnemers ook 
de gelegenheid om te zien hoe het er 
met hun eigen gezondheid en leefstijl 
voor staat. Als zij er voor kiezen, kun-
nen ze in een persoonlijke leefstijl-
profiel antwoord krijgen op vragen 
als: ‘Beweeg ik wel genoeg?’, ‘Drink 
ik wel verantwoord alcohol?’ en ‘Hoe 

lekker zit ik in m’n vel?’. Aan de 
hand van dit profiel ontvangen ze 
ook aanvullende gezondheidsinfor-
matie over de onderwerpen die extra 
aandacht nodig hebben.
 
De gemeente De Bilt gebruikt de uit-
komsten bij het maken van plannen 
en beslissingen. 
Zo zijn een aantal gemeenten na het 
vorige onderzoek extra aandacht gaan 
geven aan opvoedingsondersteuning. 
Veel ouders hadden hier behoefte 
aan en bleken niet op de hoogte te 
zijn waar ze terecht konden voor 
vragen of ondersteuning rond opvoe-
ding. Ook het hoge percentage ‘te 
dikke’ inwoners heeft veel gemeenten 
aangespoord om het sportaanbod uit 
te breiden of te zorgen voor nieuwe 
fiets- en wandelroutes. 
De gemeentelijke- en regionale uit-
komsten uit dit onderzoek worden 
medio 2009 gepresenteerd. Deze zijn 
terug te vinden op de website www.
ggdmn.nl.

Gezondheidsonderzoek 
onder volwassenen in De Bilt

 
Inwoners van De Bilt: houd uw brievenbus deze week in de gaten. Misschien bent u één van de inwoners 

uit De Bilt die een uitnodiging ontvangt om mee te doen met het gezondheidsonderzoek van 
GGD Midden-Nederland. De gemeente De Bilt wil met dit onderzoek graag weten hoe het met de 

gezondheid van haar inwoners gesteld is en welke vragen en behoeften er zijn. In De Bilt ontvangen ongeveer 
600 inwoners tussen de 19 en 64 jaar een envelop met hun persoonlijke code. Met deze code kunnen zij 

digitaal, via de website van de GGD, meedoen. Deze enquête maakt deel uit van een grootschalig onderzoek 
dat wordt afgenomen in 28 Utrechtse gemeenten. In totaal krijgen hiervoor rond de 28.000 mensen 

steekproefsgewijs een uitnodiging in de bus.

Zie voor  de  raads agenda van 25 sept ember pagi na 12
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Raad vergadert op 
donderdag 25 september

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 25 september 
2008 in de nieuwe raadzaal van het gemeentehuis te Bilthoven

Agenda
1.  Vaststelling agenda raad 
2.  Vragenuurtje raadsleden
3.  Vaststelling notulen 23 en 26 juni 2008
4.  Lijst ingekomen stukken
5.  Spreekrecht burgers 

Voorstellen
6.  Afscheid van de heer A. Houwer (raadslid GL/PvdA)
7.  Onderzoek geloofsbrieven en installatie van de heer H.P.M. Mutsaers 

(GL/PvdA) als raadslid
8.  Bespreking aanpassing Welstandsbeleid
9.  Vrijstelling bestemmingsplan voor bouwplan Hessingterrein De Bilt
10.  Beschikbaarstelling krediet t.b.v. herinrichting Dorpsstraat/Burge-

meester De Withstraat
11.  Vaststellen beleidskader Wet Maatschappelijke Ondersteuning
12.  Initiatiefvoorstel VVD De Bilt tot invoering van democratisch te 

verkiezen kernraden in de zes kernen van de gemeente De Bilt 
13.  Afscheid mevrouw drs. M.A.C. van Esterik, plv. griffier
14.  Rondvraag

15.  Afdoening bezwaarschrift tegen besluit tot vestiging voorkeursrecht 
op perceel Versteeghlaan te Groenekan

16.  Beschikbaarstelling krediet t.b.v. meetnet riooloverstorten
17.  Voorbereidingsbesluit gebied Vogelzang te Bilthoven
18.  Verzamelvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen
19.  Vaststellen nota kostentoerekening aan producten en dienstverlening
20.  Beschikbaarstelling krediet t.b.v. onderhoud en vervanging inrichting 

gymlokalen

Toelichting 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. Mbt 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 commissievergadering 
gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking tot de onder 6 tot en met 
14 geagendeerde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn besproken in de 
commissievergaderingen Openbare Ruimte en Burger & Bestuur van 11 
september 2008. Het vorengaande geldt tevens voor de onderwerpen onder 
de streep, welke onderwerpen als hamerstukken zijn geagendeerd.

Ter 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 ter inzage in het gemeentehuis (informatiebalie), de Openbare 
leeszaal en de bibliotheek in het winkelcentrum De Kwinkelier te Biltho-
ven, de dependance van de bibliotheek De Bilt en de bibliotheek in de Vier-
stee te Maartensdijk, het servicepunt te Maartensdijk, woon-, zorg- en dien-
stencentrum Dijckstate te Maartensdijk, VVSO WVT aan de Talinglaan te 
Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie aan de Prof. dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt, 
Stichting Welzijn Ouderen aan de Jasmijnstraat te De Bilt. De bijlagen bij 
de raadsvoorstellen liggen alleen ter inzage in het fractiehuis.

Mensen veranderen tegenwoordig met 
regelmaat de inrichting van hun huis. 
Soms gaat het om de aanschaf van 
een enkel nieuw meubelstuk; vaak 
ook om het volledig nieuw interieur 
voor bijvoorbeeld een kamer, een 
slaapkamer of zelfs het gehele huis. 
Daar komt meer bij kijken dan alleen 
de aanschaf van die nieuwe meube-
len, het behang of de verlichting. De 
kleuren moeten overeenstemmen, het 
moet een bepaalde sfeer oproepen en 
ook de verlichting moet volledig op 
elkaar afgestemd worden. 

Binnenhuisadviseuse
Elly Leeksma heeft 20 jaar lang met 
plezier gewerkt in de paramedische 
zorg. Na  de komst van haar beide 
kinderen stopte ze deze werkzaam-
heden en stapte ze over op een studie 
bij de Stichting Hout en Meubel. 
Inmiddels is ze geslaagd als Bin-
nenhuisadviseuse en begin september 

gaat haar jongste kind naar de basis-
school.  Mogelijkheden genoeg dus 
om met iets nieuws te beginnen. Cre-
ativiteit is haar niet vreemd, vertelt 
ze. Ze komt uit een creatieve familie 
waarin veel werd en wordt getekend 
en geschilderd. Haar huis en tuin 
ademen een gezellige sfeer uit, met 
als je goed kijkt, tal van leuke details. 
‘Ik heb zin om nu echt aan de slag te 
gaan. Ik hoop dat het lukt om over 
een tijdje drie dagen per week bezig 
te zijn als Binnenhuisadviseuse. Dan 
kan ik het goed blijven combineren 
met onder andere de zorg voor mijn 
gezin’. 

Fases van een interieuradvies
Er zijn verschillende stappen die 
doorlopen moeten worden om tot 
een goed advies te komen. ‘Voor het 
eerste gesprek over de wensen en 
ideeën ga ik altijd naar de klant toe. 
Dan kan ik direct zien hoe de ruim-

tes eruit zien, wat de mogelijkheden 
zijn en natuurlijk gelijk ook hoe de 
klanten zelf zijn. Vervolgens ga ik 
thuis twee verschillende interieur-
schetsontwerpen maken. Daarmee ga 
ik terug naar de klant. Het uitgekozen 
schetsontwerp wordt vervolgens uit-
gewerkt en eventueel voorzien van 
een kleuradvies en een lichtplan. Dat 
wordt weer teruggekoppeld naar de 
klant en indien gewenst begeleid ik 
hen ook bij de uitvoering. Het is niet 
nodig om altijd een totaalpakket af 
te nemen. Ik wil ook graag mensen 
helpen die bijvoorbeeld alleen maar 
een deel van het meubilair willen 
vervangen of mensen adviseren bij 
de keuze van een nieuwe passende 
muurbekleding’.
 
Decoreren van kamers
Elly Leeksma vertelt enthousiast 
verder:’Naast het geven van inte-
rieuradviezen ben ik mij ook gaan 
toeleggen op het decoreren van (kin-
der-)kamers. Dat deed ik al langer 
voor mijn kinderen, maar de reacties 
waren vaak zo leuk dat ik dat ook ben 
gaan doen voor anderen. Dit kan in de 
vorm van het beschilderen van muren 
met behulp van sjablonen of uit de 
losse hand de naam of de initialen van 
de kamerbewoner of een geschilderd 
dier, een bloem of wat de wensen 
maar zijn. Een andere mogelijkheid 
is het beschilderen van canvasdoeken 
in, wat mij betreft, precies de kleuren 
die in de rest van de kamer terugko-
men’. 
In het huis van Elly Leeksma zijn 
beide decoraties te vinden en het is 
duidelijk dat het de inrichting wat 
meer afmaakt. Elly Leeksma is tele-
fonisch te bereiken op telefoonnum-
mer 035 5771750 of 06 14511545.

Elly Leeksma: Binnenhuisadviseuse
door Marijke Drieenhuizen

Elly Leeksma woont in Hollandsche Rading. Een aantal jaren was ze er helemaal voor haar twee kinderen. 
Nu is er ruimte om haar eigenbedrijf ‘My Styl e’ op te richten. Hierin zal ze als Binnenhuisadviseuse haar 

klanten helpen met het inrichten van hun woning. Het kan daarbij gaan om een schetsontwerp, 
een kleuradvies, een lichtplan of indien gewenst een totaalpakket.

Elly Leeksma: ‘Ik wil graag mensen adviseren bij de keuze van een nieuwe 
passende muurbekleding’.

Werken met kralen of kaarten maken
Al eeuwen werken mensen met kra-
len; met eenvoudige of moeilijkere 
technieken worden de mooiste resul-
taten bereikt en leert men een eigen 
model te maken. Ook voor het leren 
maken van mooie kaarten zijn er 
op donderdagochtend mogelijkheden 
de verschillende technieken te leren 
in het SWO- Informatiepunt bij de 
Rabobank, Prinses Christinastraat 1 
in Westbroek. Docent is Mevr. G. Van 
Straaten - van ’t Land. De bijeenkom-
sten zijn tweewekelijks op donderdag 
van 10.00 tot 12.00 uur. De eerste keer 
is donderdag 18 september 2008. De 
kosten bedragen 20 euro voor 6 les-
sen (exclusief materiaal). Aanmelden 
kan bij: SWO-centrum Dijckstate, tel 
0346 214161.

Levensverhalen schrijven
Bij de SWO is weer plek voor nieuwe 
deelnemers bij de cursus ‘levensver-
halen schrijven’. U krijgt in elke les 
een thema uitgereikt, aan de hand van 
foto’s, gedichten of korte prozatek-

sten. De cursus begint op donderdag 
18 september en de lessen zijn elke 
eerste en derde donderdag van de 
maand van 14.00 tot 16.30 uur. De 
kosten bedragen 96 euro voor 15 
lessen (mogelijk in twee termijnen 
te voldoen). U kunt gratis een proef-
les volgen. Voor meer informatie en 
inschrijven: SWO-vestiging De Bilt, 
Jasmijnstraat 6, tel. 030 2203490.

Tai Chi en Qigong
De SWO organiseert een cursus Tai 
Chi en Qigong op vrijdag van 15.30 
tot 16.30 uur. Er zijn nog enkele 
plekken vrij. De kosten bedragen 102 
euro voor 30 lessen. U kunt gratis een 
proefles volgen. Voor meer informa-
tie en inschrijven: SWO-vestiging 
De Bilt, Jasmijnstraat 6, tel. 030 
2203490.

Taalcursussen 
De SWO organiseert cursussen 
Engels, Spaans en Frans op verschil-
lende niveaus. Bij de meeste cursus-
sen zijn nog plekken vrij. U kunt 

gratis een proefles volgen. Voor meer 
informatie en inschrijven: SWO-ves-
tiging De Bilt, Jasmijnstraat 6, tel. 
030 2203490.

Computer ext ra
Denkt u wel eens dat u in uw situ-
atie de computer nooit onder de knie 
zal krijgen? En wilt u nu toch in een 
rustig tempo de computer leren ken-
nen? Bij de SWO kunt u dit leren met 
wat extra tijd, aandacht en geduld 
door een ervaren computerdocente. 
Deze computercursus voor beginners 
begint op maandag 29 september (van 
10 tot 12 uur) en de kosten bedragen 
100 euro voor 8 lessen (inclusief les-
materiaal). Voor meer informatie en 
inschrijven: SWO-vestiging De Bilt, 
Jasmijnstraat 6, tel. 030 2203490.

Kookcursussen 
Op donderdag- en vrijdagochtend 
25 en 26 september starten er weer 
nieuwe kookcursussen bij de SWO. 
De cursussen beginnen om 10 uur. 
Na het koken wordt de bereide maal-
tijd gezamenlijk gegeten. De kos-
ten bedragen 45 euro voor 4 lessen. 
Voor meer informatie en inschrijven: 
SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 
6, tel. 030 2203490.

Agenda

Gratis keramiekles
Maandag 22 september a.s. start Philipp van der Zeeuw weer met een nieuwe 
serie van acht gratis keramieklessen bij hem thuis aan de dr. J.J.F Steylingweg 
23 te Maartensdijk. Philipp geeft les op maandag -, dinsdag -, woensdag - en 
donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Op maandag en donderdag is er 
plaats voor nieuwe cursisten. In groepjes van maximaal vijf personen leren de 
cursisten wat je allemaal zonder enige vooropleiding met klei kunt uitbeelden. 
De ervaring leert dat, door ongedwongen met klei bezig te zijn, je je eigen vaar-
digheden ontdekt en verrast raakt door de vele expressiemogelijkheden met klei. 
Ook Philipp zelf komt dikwijls door de spontane inbreng van zijn cursisten op 
nieuwe ideeën voor zijn eigen werk. De acht lessen zijn gratis. De kosten voor 
chamotteklei en koffie of thee zijn plm. 115 euro per persoon en er wordt een 
kleine bijdrage in de bakkosten van de werkstukken gevraagd. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden bij Philipp van der Zeeuw, dr. J.J.F. Steylingweg 23, 
3738 DA Maartensdijk. Tel. 0346 213472 (liefst na 18.00 uur bellen).



 De Vierklank 13 17 september 2008

Kunsthistorica van Groningen gaf 
een toelichting bij de geschiedenis 
van het landhuis. De Gregoriaanse 
‘schola Karolus Magnus’ begeleidde 
de onthulling van een nieuw spoor: 
het Godebaldprieel.
Maria Limborgh opende als voorzit-
ter van het comité Open Monumen-
tendag De Bilt de bijeenkomst op het 
Landgoed in de periferie van deze 
gemeente. Ze bedankte namens de 
organisatie de ruim 100 personen, die 
bij de Open Monumentendag en het 
daaraan voorafgaande scholenproject 
zijn betrokken naast al die anderen, 
zoals bijvoorbeeld huiseigenaren, die 
hun eigendom op zo’n dag openstel-
len voor bezichtiging en vertegen-

woordigers van kerkelijke organisa-
ties, die deze gebouwen en de daarbij 
behorende torens ook ‘ontsluiten’. 
Zij verwelkomde vertegenwoordigers 
van het College van Burgemeester en 
Wethouders, een aantal aanwezige 
gemeenteraadsleden en de andere 
belangstellenden.

2013
Wethouder Arie-Jan Ditewig begon 
met zijn waardering uit te spreken 
over de voor deze dag uitgegeven 
brochure, wat hij nu al een collector’s 
item noemde. Hij memoreerde aan de 
heuse pennenstrijd van de afgelopen 
maanden over de juiste leeftijd van 
de gemeente De Bilt. Met een voor-

zet richting burgemeester Gerritsen 
(‘daar hebben we het verder nog wel 
over’) noemde hij het jaartal 2013 
in verband met het 900 jarig bestaan 
van de gemeente De Bilt. Het begin 
van het ontstaan van De Bilt ligt rond 
de wisseling van de elfde en twaalfde 
eeuw. Over het exacte jaar bestaan 
verschillende opvattingen, die vari-
eren van 1070 tot 1122. Het begin 
wordt gemarkeerd door de stichting 
van het klooster Oostbroek, gelegen 
in het gebied dat nu nog het landgoed 
Oostbroek is. De overlevering wil dat 
twee ridders, Hermannus en Theo-
doricus, hun bezigheden als ridder 
(meestal oorlogvoeren) wilden opge-
ven en meer stichtelijke activiteiten 
wilden gaan uitvoeren, door de stich-
ting van een klooster. Ridders werden 
monniken. Als vestigingsplaats kozen 
zij een plek uit in het toenmalige 
stroomgebied van de Kromme Rijn. 
Dat was een natte omgeving. Zo'n 
moerasgebied werd ook 'broekland' 
genoemd, een begrip dat we ook nu 
nog in de naamgeving - binnen en 
buiten de gemeente - tegenkomen: 
Oostbroek, Westbroek. 

Polen
Burgemeester Gerritsen verrichtte 
vervolgens de officiële aftrap. Hij 
verwelkomde eerst nog extra de Pool-
se afvaardiging uit Miescisko. Vorige 
week dinsdag was het gezelschap 
teruggekeerd dat voor de dertigste 
maal een bezoek had gebracht aan 
deze Biltse zustergemeente Miescis-
ko in Polen. De eerste burger had dit 
bezoek ook meegemaakt. De afvaar-

diging betrof een koor, dat verderop 
tijdens deze Open Monumentendag 
zou optreden in de St. Michaelskerk 
in De Bilt. 
Hij sprak de wens uit, dat alle bezoe-
kers en deelnemers aan deze dag niet 
alleen veel plezier, maar ook veel 
‘beleving’, naar de woorden van de 
bekende historicus Huizinga, zouden 
ondervinden.
 
Prieel
Met name fietsliefhebbers konden 
op deze dag hun hart ophalen. Van-
uit Oostbroek startte een prachtige 
route door de gehele gemeente: van 
Oostbroek tot Westbroek. Onderweg 
konden verschillende monumenten 
worden bezocht. Hieraan vooraf-
gaand opende het Gregoriaans koor 
Schola Karolus Magnus uit Nijme-
gen de festiviteiten. Hun optreden 
maakte deel uit van de publieksope-
ning van het Godebaldprieel, dat in 
de tuin van Landgoed Oostbroek is 
gesitueerd. De Schola stelt zich ten 
doel het authentieke Gregoriaans als 
kostbaar cultureel en liturgisch erf-

goed te bewaren en te propageren. 
Dirigent Stan Hollaardt had speciaal 
voor Open Monumentendag de lita-
nie (reeks van religieuze smeekbeden 
of lofprijzingen) van alle bisschop-
pen van Utrecht onder het motto 
‘Van Willibrordus tot Willebrands’ 
gecomponeerd. Bezoekers konden op 
meerdere momenten tijdens de dag 
hiernaar luisteren in de bijzondere 
setting van landgoed Oostbroek. 

Na de onthulling las burgemeester 
Gerritsen de tekst voor, die op de 
vloer van het prieel is aangebracht: ’In 
de 12de eeuw is de St. Laurensabdij 
van Oostbroek een belangrijk kloos-
ter. Bisschop Godebald van Utrecht 
geeft het klooster opdracht een dam 
aan te leggen in de Kromme Rijn bij 
Wijk bij Duurstede en de moeras-
sen te ontginnen tot landbouwgrond. 
Utrecht is tegen de dam, maar krijgt 
als compensatie stadsrechten en een 
nieuwe waterverbinding naar de Rijn 
via de Vaartse Rijn. Godebald over-
lijdt in 1127 en wordt begraven op 
Oostbroek.

Historie herleeft op Oostbroek 
door Henk van de Bunt

Landgoed Oostbroek van Het Utrechts Landschap in De Bilt was zaterdag 13 september het startpunt van 
Open Monumentendag in De Bilt. Landgoed Oostbroek is een levend spoor uit het verleden. Het landhuis 

dateert uit het eind van de 19e eeuw. Normaal gesproken is het landhuis niet toegankelijk, maar op zaterdag 
13 september kon een kijkje genomen worden in de sfeervolle kamers.

Een deel van de belangstellenden bij de opening van Open Monumentendag 
2008. In het midden een deel van het Poolse koor, dat verderop tijdens deze 
Open Monumentendag zou optreden in de St. Michaelskerk in De Bilt. 

Het optreden van het Gregoriaans koor Schola Karolus Magnus uit Nijmegen 
maakte deel uit van de publieksopening van het Godebaldprieel, dat in de tuin 
van Landgoed Oostbroek is gesitueerd.

SVM heeft ook de tweede compe-
titiewedstrijd verloren. In Zeist was 
Jonathan te sterk voor de Maartens-
dijkers, die met 2-0 onderuit gingen. 
Trainer Evre had de selectie van 
SVM na het echec van vorige week 
(verlies van 5-1 tegen Candia) hard 
toegesproken. Niet goed voetbal-
len is nog tot daar aan toe, maar 
het ontbreken van strijdlust en een 
wil om te winnen past niet in het 
boekje van de trainer. Er was zelfs 
sprake van een heuse straftraining. 
Het doel was de spelers op scherp 
te krijgen voor de wedstrijd tegen 
Jonathan in Zeist. Deels lukte de 
aanpak van Evre. SVM was fel en 
joeg op de bal. De Maartensdijkers 
vergaten echter om ook rust in het 
spel te krijgen. De balaanname van 
de meeste spelers was onder de 
maat, waardoor er veel balverlies 
was. Ook het veelvuldig gebruiken 
van de lange bal naar voren leverde 
weinig op. De spitsen konden zater-
dag opnieuw geen potten breken. 
Toch was SVM niet de mindere van 
Jonathan, dat ook geen schim meer 
was van de ploeg van vorig seizoen. 
Het was een gelijk opgaande strijd 
zonder al te veel hoogtepunten. Het 
publiek genoot dus meer van het 
heerlijke zonnetje dan het getoonde 
spel.

Scoreverloop
In de 20ste minuut was het raak 
voor Jonathan. Uit een corner kon 
een speler van de Zeistenaren bijna 
ongestoord inkoppen. Kort daarop 
had SVM-er Wouter van der Linden 
een vrije doorloop naar de keeper, 
maar hij vergat de bal te controle-
ren. Twee minuten later had Roy 
Wijman één van zijn weinige solo’s. 
Zijn voorzet werd gemist, maar ging 
rakelings voor het doel van Jonathan 
langs. Ook de 2de helft wond het 
publiek nauwelijks op. Zowel SVM 
als Jonathan bleven op het matige 
niveau voorthobbelen. De scheids-
rechter bediende zich ook van dat 
niveau en bekeek de meeste spelsi-
tuaties van ruime afstand. Belang-
rijkste wapenfeit was een doorbraak 
van een speler van Jonathan, die 
vanaf zijn eigen helft ongestoord 

door de verdediging kon lopen. Zijn 
schot eindigde op de paal. SVM was 
weer gewaarschuwd maar even later 
werd het toch 2-0 voor Jonathan. 
SVM speelde toen achter al één op 
één en dat brengt risico’s met zich 
mee. Een lange bal van achteren uit 
werd door de Jonathan-sptis simpel 
en goed ingeschoten.

Rust in het spel
SVM heeft duidelijk behoefte aan 
een speler die rust in het team brengt. 
Laatste man Michel van de Goede 
wordt node gemist. De geblesseerde 
aanvoerder (gekneusde teen) was er 
zaterdag niet bij evenals de vaste 
waarde Rick Lith (hamstring). Jor-
gen Straalman zat op de bank (zere 
enkel) en ook het jonge talent Björ n 
Engel was niet inzetbaar. Trainer 
Evre hoopt snel een complete en 
fitte ploeg te hebben. Ook hij had 
zich een andere competitiestart 
voorgesteld. In de derde klasse D is 
SVM de enige ploeg zonder punten 
en staat kleurloos onderaan. Het 
seizoen is nog maar net begonnen, 
dus er zijn nog kansen genoeg. De 
eerste kans is a.s. zaterdag alweer 
als de hoofdmacht aantreedt tegen 
Dalto uit Driebergen. De wedstrijd 
begint om 14.30 uur op het fraaie 
sportcomplex aan de Dierenriem. 

SVM verliest van Jonathan (2-0)

Fusieplannen 
Biltse Muziekschool en Werkschuit

door Guus Geebel

De Biltse Muziekschool en De Werkschuit hebben het voornemen te 
gaan fuseren. Op donderdag 21 augustus hebben beide culturele 

instellingen dit voornemen bij monde van hun voorzitters 
Ben Liezenberg en Cees van Es en hun directeuren Rob Goorhuis 
en Ad van Strien, aan wethouder Herman Mittendorff van kunst 

en cultuur van kenbaar gemaakt.

De instellingen zien voordelen in een verregaande samenwerking. Krachten 
worden gebundeld, er komt wederzijdse inspiratie, efficiency op het gebied 
van administratie en management en er komen schaalvoordelen met het oog 
op het activiteitenprogramma. Ook bij publiciteit en personele aangelegen-
heden biedt de samenvoeging voordelen.
Voor het migratiepad worden enkele jaren uitgetrokken. Die jaren zijn 
nodig om allerlei zaken af te stemmen en in elkaar te schuiven. Een en ander 
moet resulteren in de oprichting van een nieuwe regionale instelling voor 
kunsteducatie, waarin alle kunstzinnige disciplines vertegenwoordigd zul-
len zijn. Op de bestuurstafels van de Biltse Muziekschool en De Werkschuit 
is een voorstelnotitie besproken met daarin een globaal tijdpad. Aan de hand 
van deze notitie is de beide directeuren verzocht de nieuwe instelling stap 
voor stap vorm te geven.

Directeur Rob Goorhuis (links) van de Biltse Muziekschool en Ad van Strien 
van De Werkschuit.



FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.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 NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

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

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

Wil jij (student/scholier) ons helpen (1x per 2 wkn) met het 
onderhoud van onze onder architectuur aangelegde, goed ver-
zorgde, gevarieerde tuin in Hollandsche Rading? Wij waarde-
ren jouw reactie op 035-5772013

Schitterend orgel ± 2 jaar oud, Domus Prestige Vivace met 
monacor Das systeem incl. 2 boxen. Kleur: Blank eiken. Dit 
orgel is zeer geschikt voor kleine zaal of huiskamer en heeft een 
warme klank. Tel. 06-53355748

DIVERSEN
 
GARAGEVERKOOP zat 20/9 
10.00-16.00. Gr.kanseweg 4, 
Gr’kan. Bed, bank, kast, gas-
fornuis en div. leuke spulletjes.

Door MASSAGE lekker ont-
spannen. Rugmassage op een 
massagestoel. Een totale mas-
sage op een massagebank. 
Op locatie Centrum Ganesha 
Groenekan. Bel: Heleen 
Kaldenbach 0346-213683

Siku speelgoed vanaf €2,50 
Adullamverkoping zaterdag 20 
september, Dorpsweg bij Herst. 
Herv. kerk.

Speelgoed, cadeauartikelen, 
boeken, curiosa, kaas gebak, 
horloges, kinderkleding vanaf. 
€0,50 Adullamverkoping 
20 september, Dorpsweg, 
Maartensdijk

Maartensdijk vanuit de hoogte 
bekijken?! Beklim, tegen klei-
ne vergoeding de toren van de 
Hervormde Kerk. Zaterdag 20 
september Adullamverkoping 
aan de Dorpsweg

Messenslijper voor al uw slijp-
werk vanaf €1,-. Zaterdag 20 
september Adullamverkoop 
Dorpsweg achter Herv. kerk te 
Maartensdijk.

Gevonden in steeg Bovenkruier-
Molenwiek: rode Gazelle 
damesfiets. Ook gevonden op 
10/9 rood/roze bikini maat 140. 
Tel. 211543 (Na 19.00 uur)

Voor een goed model kom je 
naar BETTY'S CORNER! Elke 
vrijdag en zaterdag bij "kapper 
Hans". Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

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

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

Tijdelijk OPSLAG ruimte 
nodig? Verbouwing, verhuizing, 
nieuwe vloer? Huur een 
opslagbox bij u voor de deur! 
Ca 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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KOELKAST met vriesvak 2 
mnd. oud i.v.m. opname ver-
zorgingshuis. €75,-. + gar. Tel. 
030-2618296

Voor beginners PIANO te koop, 
mooie warme klank. Vraagprijs. 
€400,-. Tel. 282855

Magnetron. €20,-. Tel. 0346-
213858

Grenen buffetkast bovenin 
drie glazen deurtjes. €25,-. Tel. 
0346-214668. Na 19.00u

Echte militaire gevechtslaarzen 
(als nieuw) mt. 41 zwart, hoog 
model. Nwpr. €98,- nu €30,-. 
Bel snel want slechts één paar 
035-5772013. Tot zo?

Tuinbroeikastje 130x65x45 
cm. Gratis af te halen. Tel. 
0346-212735

Harmonium Mannborg gratis af 
te halen. Dorpsweg 5, M’dijk. 
Tel. 0346-212320

Grenen kastje 2 laden 43x46x37. 
€7,50. 2 Grenen boekenplan-
ken 85x20. €3,50 p/2. €5,-. Tel. 
0346-211360

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.

FIETSEN/BROMMERS

Mooie DAMESFIETS merk 
Batavus, handremmen, versn. 
€150,-. Ranger, handremmen, 
versn. €125,-. Evt. thuisge-
bracht. Tel. 06-24468922

Dames gazelle fiets 7 versn. 
i.z.g.s. €50,-. Tel. 035-6020733 
Na 18.00u

PERSONEEl GEVRAAGD

BAKKERIJ BOS, vraagt een 
enthousiaste verkoopster voor 
± 15 uur in de week. Info Bert 
of Annemieke Bos bel 0346-
211235

PERONEEL AANGEBODEN

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

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

20-jarige student zoekt 
OPPASADRES in omge-
ving Holl. Rading. Tel. 
06-23917760

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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2

3

4
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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

Personeel aangeboden

Personeel gevraagd

Diversen 

Te koop gevraagd

Fietsen / Brommers

Adv erteren in 
de  Vierklank? 

Bel dan  0346 21 19 92

Agenda Sojos
Inloop Sojos 
Op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen is er voor 
de jeugd in Maartensdijk inloop in jongerencentrum 
Sojos. Tijdens de inloop kun je spelletjes doen (bijv. 
poolen, tafeltennissen, darten e.d.), maar ook gewoon 
even lekker chillen met een muziekje erbij, een film-
pje kijken, of werken aan een activiteit waaraan je 
mee zou willen werken. De inlooptijden van Sojos 
zijn in principe op donderdag, vrijdag en zaterdag 
tussen 15.00 en 22.00 uur, tenzij er op die tijd andere 
activiteiten gepland staan. Dit kun je altijd even chec-
ken op de website.

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 24 september zijn alle basisschoolkin-
deren vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewekelijkse 
spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. Er wordt 
uiteraard een superleuk programma aangeboden door 
Hassan en zijn enthousiaste vrijwilligers. Natuurlijk 
zijn ook de vaste vrijwilligers weer van de partij. 
Deelname aan de middag is gratis. De middag begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.  

Sportbus 
Aanstaande donderdag 18 september 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. Denk bijvoorbeeld aan aller-
lei balspellen, maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. 
Bij slecht weer zijn de kinderen welkom in Sojos 
waar het sportbus team een alternatief programma zal 
aanbieden..

Eerste Kids Only Disco
Op vrijdag 26 september is er weer een Kids Only 
Disco avond in Sojos. De disco is bedoeld voor kin-
deren van 8 tot 13 jaar en de entree bedraagt 1 euro. 
Uiteraard zullen de meeste vaste onderdelen weer 
aan bod komen, zoals stoelendans, danswedstrijd, 
limbodansen, Idols, loting en natuurlijk weer een 
sneeuwbaldans. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 
uur en de entree is 1,- euro. De volgende Kids Only is 
op 26 september.

Early Hardcore vs. Hardcore
Op vrijdag 3 oktober is het weer zover en kunnen 
Hardcore fans weer genieten van een geweldige Hard-
core avond in Sojos onder de title “Early Hardcore vs. 
Hardcore”. Ook dit keer is het Martijn weer gelukt om 
grote namen, zoals Angerfist, Buzz Fuzz  en Crucifier 
te strikken om te komen draaien. Naast deze namen 
is er nog veel meer moois te zien en te horen, zoals 
Amitri, Cartman & Dennis, D-Tune, Disrespected en 
Scott Marten. Dat mag je dus absoluut niet missen ! 
De avond begint om 20.30 uur (kom vroeg, want vol 
is vol) en de optredens duren tot 2.45 uur! De entree 
voor al dit moois bedraagt 10 euro.

Workshop Mandala bij ’t Hoekie!
Op zondag 21 september geven twee enthousiaste 
vrijwilligsters deze workshop. De workshop is bedoeld 
voor volwassenen die er kennis mee willen maken. De 
zaal is open vanaf 13.30, de workshop is van 14.00 uur 
tot 16.00 uur. Het tekenen van de mandala’s is voor 
iedereen toegankelijk. Tekenervaring is niet nodig. Van 
te voren aanmelden wel! Het doel van een mandala te 
tekenen is om je te ontspannen en je eigen creativiteit 
te ontplooien. Gaat door bij voldoende aanmeldingen. 
Deze gezellige middag kost u € 3,50 inclusief koffie/
thee. Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2, 
030-2201702, info@buurtwerkdebilt.nl 

Markt bij Stampertjes

Zaterdag 27 september a.s. is er weer een 2de  handspeelgoed- en kledingmarkt 
bij peuterspeelzaal de Stampertjes in Westbroek. Voor deze markt kan nog goed 
bruikbaar speelgoed en kinderkleding worden ingeleverd bij Ellen van der Tol, 
Kerkdijk 119 te Westbroek. De spulletjes kunnen ook worden ingeleverd bij de 
peuterspeelzaal zelf, Holsblokkerweg 24 (zie foto) in Westbroek, geopend op 
maandag t/m donderdag van 8.30 tot 12.00 uur. Voor meer informatie: Ellen 
van der Tol, tel: 0346 282266.

Volksdansen
Het volksdansseizoen in Groenekan gaat weer beginnen! Else Teunissen heeft er 
weer zin in en mogelijk geldt dat voor de kinderen ook. De lessen zullen net als 
voorgaande jaren worden gegeven in de Groene Daan op donderdag. De eerste les 
is op donderdag 18 september 2008. De indeling is (naar verwachting) als volgt:
Kinderen uit groep 1-2-3 15.45 uur - 16.30 uur
Kinderen uit groep 4-5-6 16.30 uur - 17.15 uur

Dit is nog onder voorbehoud. Afhankelijk van het aantal kinderen kan Else beslui-
ten om bovenstaande indeling te veranderen. De contributie is 65 euro per kind. 
Dit is inclusief kledinggeld voor de einduitvoering. Voor vragen: Paula Meijers 
(tel. 0346 213848) of Coby Merkens (tel. 0346 212653).



 De Vierklank 15 17 september 2008

‘Wat zijn de privileges’, zegt René 
Mijnders schertsend als sportwet-
houder Herman Mittendorff hem de 
medaille en de bijbehorende oorkon-
de overhandigt. Het waren de zesde 
Olympische Spelen van deze meest 
succesvolle roeicoach ooit. De eerste 
keer was in Seoul 1988. Het goud dat 
hij met de Holland Acht bij de Spelen 
van 1996 in Atlanta behaalde, was het 
absolute hoogtepunt in zijn carrière. 
Maar ook het zilver van de Vrouwen-
Acht in China vindt hij een bijzondere 
prestatie. ‘En ook het maximale wat 
erin zat. De doelstelling was goud, 

maar dat zat er echt niet in. Vooral 
als je het zware traject naar de Olym-
pische Spelen toe bekijkt. We wisten 
ons met moeite te plaatsen en dat 
maakt deze prestatie heel bijzonder.’ 
Mijnders woont sinds de Spelen in 
Athene in Maartensdijk.

René Mijnders vertelt met veel enhou-
siame over zijn vak. ‘De Acht is een 
ingewikkeld spel waarbij behalve 
technische vaardigheden, het samen-
spel heel nauw luistert. Dat is het 
mooie van teamprestaties.’ Tijdens de 
finale van de Vrouwen-Acht reed hij 

op de fiets mee, maar kon de finish 
niet zien. ‘Toen op het scorebord 
verscheen dat we zilver hadden kwam 
de ontlading. Dan komt er een batterij 
aan sms-jes binnen. De eerste kwam 
van een buurman die op een camping 
in Spanje zat.’
Mijnders was in 2005 en 2006 hoofd-
coach van de Zwitserse roeibond. 
In 1997 bereidde hij Oxford voor 
op de Boat Race tegen Cambridge.  
René Rijnders is ook nog zelfstandig 
management consultant. Daarbij richt  
hij zich vooral op leiderschap en 
teamwork.

Maartensdijker ontvangt 
Medaille van Verdienste

door Guus Geebel

De Vrouwen-Acht werd  tijdens de Olym pische Spelen in China gecoacht door René Mijnders. De roeisters 
behaalden zilver en voor deze bijzondere prestatie eert de gemeente de coach met de Medaille van Verdienste 

van de gemeente De Bilt. René Mijnders is blij verrast zelf ook nog een medaille te krijgen. ‘Al is de 
opwinding minder groot dan bij het behalen van de zilveren medaille van de Vrouwen-Acht.’ 

René Mijnders ontvangt van sportwethouder Herman Mittendorff de Medaille 
van Verdienste van de gemeente De Bilt.

Tweemaal Zes 
wint van Groen Geel

De Maartensdijkse korfbalformatie maakte vorige week een goede start 
van het nieuwe seizoen door de winst op DFD. De eerste thuiswedstrijd 
daarna moest aangetreden worden tegen één van de favorieten uit de poule 
t.w. Groen Geel uit Wormer. Tweemaal Zes kent deze tegenstander goed 
en had zich dan ook gedegen voorbereid. In het team van de tegenstander 
hadden ten opzichte van de vorige keer enkele mutaties in het basisteam 
plaatsgevonden. Tweemaal Zes startte goed. Het spel van Groen Geel werd 
vanaf het begin flink ontregeld  maar toch was het Groen Geel dat een 2-4 
voorsprong wist op te bouwen. Gert van den Brink, coach van Tweemaal 
Zes, greep in met een time-out waarna het wedstrijdbeeld kantelde. Met 
lange aanvallen trok Tweemaal Zes steeds meer het initiatief naar zich toe. 
Dit resulteerde in een ruststand van 7-5 voor de thuisploeg. Direct na rust 
scoorde Groen Geel weliswaar nog de aansluitende treffer (7-6) maar de 
Maartensdijkers waren er op dat moment van doordrongen dat winst op dit 
Groen Geel deze middag tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. Als 
sterk collectief en strijdbaar kwamen zij daarna op 3 punten voorsprong 
en wisten deze marge tot het einde toe vast te houden. Eindstand 13-10. Al 
met al een duidelijke en verdiende overwinning. Van de concurrenten won 
Roodenburg de Friese derby van Blauw Wit (He) en nestelde zich samen 
met Tweemaal Zes na 2 competitieronden aan kop met 4 punten. Volgende 
week staat voor Tweemaal Zes de uitwedstrijd tegen het eveneens uit Fries-
land afkomstige De Hoeve op het programma. Samen met DFD staat deze 
ploeg nog ‘met lege handen’ onderaan. De aanvang van deze wedstrijd is 
15.30uur.

Jesse begon met Hockeyplezier toen 
hij merkte dat veel kinderen die 
graag hockey willen spelen bij de 
hockeyclubs te maken krijgen met 
lange wachtlijsten. Hij is blij dat met 
zijn project jonge kinderen voor de 
hockeysport behouden blijven. Hij 
had nooit verwacht dat zoveel kin-
deren zich zouden inschrijven. Jesse 
stelt tijdens zijn openingstoespraak 
met trots de ervaren trainers van 
Hockeyplezier voor. ‘Zij spelen zelf 
bij hockeyclub Houten, hockeyclub 
Voordaan en hockeyclub Fletiomare.’ 
Er wordt elke woensdag van 15.00 
tot 16.00 uur en van 16.00 tot 17.00 
uur getraind. Jesse is zoveel mogelijk 
stand-by en er is ook een vaste reser-
vetrainer. Jesse verwacht dat daarmee 
de kinderen voldoende aandacht krij-
gen. 

Sportief, samen, spelen
Sponsoren hadden de opening voor 
de kinderen extra feestelijk gemaakt. 
Ze kregen een Rabostick, een mooie 
Bidon van Olympos en een sleutelhan-
ger. Instituut Blankestijn had gezorgd 
voor een mooie hockeybal en van 
Princess Hockey en GO Sport krij-
gen de leerlingen 25 procent korting 
op alle hockeyspullen. De Noorder 
Apotheek schonk een verbandtrom-
mel en Verbunt gaf hockey pilonnen 
en trainingsladders. Gastella zorgde 

voor een drankje en wat lekkers. 
De 88-jarige oma van Jesse hield 
een inspirerende toespraak en bracht 
een mooie kaars met Hockeyplezier 
erop mee. ‘Sportief, samen, spelen’, 
gaf ze als motto mee en ze beloofde 
ook naar de trainingen te komen kij-
ken. Alle kinderen kregen daarna van 
hun trainer een mooie blauwe swea-
ter met hun naam op de mouw en  
Hockeyplezier achterop. Meer infor-
matie over Hockeyplezier staat op:  
www.hockeyplezier.nl

Jongensdroom wordt werkelijkheid
door Guus Geebel

Woensdag 10 september ging op sportcomplex Olym pos in de Uithof in Utrecht hockeys chool Hockeyp lezier 
van start. Bij stralend zomerweer verzamelden zich 50 kinderen van 6 tot 10 jaar met hun ouders op het 

voorterrein van Olym pos om de feestelijke bijeenkomst bij te wonen. Nadat Malou een lint had doorgeknipt 
en er een groepsfoto was gemaakt, konden de eerste lessen beginnen. De hockeys chool is een initiatief van de 

twintigjarige Maartensdijker Jesse Feijtes. 

De tienjarige Malou verricht met het doorknippen van een lint de  
openingshandeling.

Voor haar gaat het nu nog wat te 
snel.

In de eerste thuiswedstrijd moest 
DOS aantreden tegen Weidevogels. 
Met veel publiek, omdat er een 
heuse startdag georganiseerd was 
voor de jeugd, begon DOS voort-
varend aan de wedstrijd door na 1 
minuut op voorsprong te komen. 

Hierna werd van beide kanten ruim 
20 minuten niet gescoord. Iets dat in 

de loop van de wedstrijd duidelijk 
niet veranderde van beide kanten. 
Mede door uitmuntend verdediging-
spel van DOS. De rust werd inge-
gaan met een stand van 3-3.Ook in 
de tweede helft wilde het scoren niet 
op gang komen, ondanks het luide 
aanmoedigen van het publiek. 
Vele kansen werden gecreëerd, maar 
niet afgemaakt. Het laatste kwartier 

eindigde iedere aanval van Weide-
vogels in de handen van een DOS 
speler, maar in de aanval kon dit 
niet omgezet worden in doelpunten, 
alhoewel er prima aanvallen tussen 
zaten. 

De gelukkige deze dag was Weide-
vogels, dat DOS met lege handen 
achterliet.

DOS verliest op de aanval

Vaders langs de lijn bij Jongerius
Vaders langs de lijn van Koen Vergeer vertelt het verhaal van een vader 
die op een dag voetbalcoach wordt. De idyllische partijtjes voetbal in het 
park worden verruild voor moeizame wedstrijden op het veld en (voorheen) 
rokerige kantines. We maken kennis met Achilles E5, een team vol beschei-
den talenten die zo hun stinkende best doen, maar keer op keer van het veld 
worden geveegd. Jeugdvoetbal van binnenuit. Van de E5 tot aan de C7. Met 
de vrolijke karavaan naar uitwedstrijden, de trots bij het eerste doelpunt van 
je kind, partijdige scheidsrechters, agressieve ouders, de ADHD-spits, brul-
lende coaches, verregende toernooien en de pijn van het niet geselecteerd 
worden. Vaders langs de lijn gaat over de dromen en de beperkingen van 
voetballers, maar zeker ook over de ambities van de ouders. Hun opgroei-
ende kinderen moeten steeds eerder op eigen benen staan en leren omgaan 
met het verschil tussen wens en werkelijkheid. Dat geldt echter evenzeer 
voor hun grootste fans. Daarom is Vaders langs de lijn ook een indringend 
boek over opvoeden en loslaten. Op zaterdag 20 september van 15.00 tot 
16.30 uur signeert Koen Vergeer zijn nieuwe boek: Vaders langs de lijn. Hij 
komt samen met stervoetballer: Jean-Paul de Jong (voormalig FC Utrecht-
speler) bij Boekhandel Jongerius, Emmaplein 20 te Bilthoven.

Winnaars Tautenburg

Bij tennisvereniging Tautenburg uit Maartensdijk werden het afgelopen 
weekend de finales van de Jeugd Clubkampioenschappen gespeeld. In 
totaal werden 239 wedstrijden gespeeld door 94 jeugdleden. Op de finale-
dag werden veel driesetters en tie-breaks gespeeld. Het aanwezige publiek 
genoot van het zonnige weer en het goede niveau van de spannende  
wedstrijden.



De bekende Buitenplaats Rustenho-
ven werd gebouwd in 1758, precies 
250 jaar geleden. Reden om aandacht 
te besteden aan deze Maartensdijkse 
buitenplaats met een speciale web-
site. Het bekende monumentenpand 
is regelmatig door prominente Neder-
landers bewoond geweest, hetzij per-
manent, hetzij als zomerresidentie. 
De Koninklijke familie vereerde de 
hofstede meermalen met een bezoek. 
Achtereenvolgens woonden er de 
schout Swaving, de adellijke families 
Rovere van Breugel en van Breugel 
Douglas, de familie Burman Eyck tot 
Zuilichem, notaris van Meerlant, de 
families Klever en Lugt, de familie 
Fentener van Vlissingen, de fami-
lie Bolle met het Barometermuseum 
en de families Scholten, Eykel en 
aan de Stegge die na hen kwamen. 
De familie Bolle die in 1999 naar 
Australië emigreerde, heeft Rusten-
hoven het langst permanent als één 
en dezelfde generatie bewoond, bijna 
een kwart eeuw lang. Nu Rustenho-
ven zijn 250ste jaardag viert, was er 

een goede aanleiding voor Bert en 
Ethne Bolle om in hun uitgebreide 
Rustenhovenarchief op onderzoek te 
gaan. Bert componeerde de website 
die hij geheel in stijl de naam ‘web-
hof’ meegaf en die hij opdroeg aan 
zijn vrouw Ethne.

Anekdotes
De zojuist ten doop gehouden web-
hof sluit aan op de Open Monu-
mentendagen 2008 en bevat ruim 
500 afbeeldingen, zoals oude kaarten, 
documenten, schilderijen en foto’s 
en telt twintig hoofdstukken die de 
geschiedenis van het gebied rond 
Rustenhoven behandelen vanaf de 
late Middeleeuwen tot heden. Er zit 
een hoofdstuk bij met vijftig anekdo-
tes. Bolle: ‘Wij hadden het voorrecht 
heel lang op Rustenhoven te wonen, 
waardoor wij de kans hadden er veel 
over te weten te komen en contact 
te onderhouden met de families die 
er woonden en werkten voordat wij 
er kwamen. Zo beschikken wij over 
uniek fotomateriaal uit het begin van 

de vorige eeuw en over verhalen van 
mensen die alweer zijn overleden.’
Het charmante aan Rustenhoven is 
dat het aan de voorzijde niet over-
dreven groot overkomt. Het heeft 
de warme en zo vertrouwde aanblik 
van een eeuwenoude bouwstijl die zo 
eigen is aan de Nederlanden, voor-
al aan de streek zelf. Rustenhoven, 
door de schout Johan Swaving in 
1758 neergezet als zijn hofstede aan 
de noordwestelijke uitloper van de 
Utrechtse Heuvelrug, is het getuige-
nis van Stichtse rijkdom.

250 jaar eerder
Rustenhoven kwam op de kop af 
250 jaar geleden gereed. Het erachter 
gelegen middenstuk dateert uit het 
begin van de 19de eeuw, terwijl de 

verbouwingen in de jaren twintig van 
de vorige eeuw en kort na de Tweede 
Wereldoorlog het achtergedeelte zijn 
huidige gezicht gaven. Ondanks de 
verbouwingen en de aanpassingen is 
Rustenhoven nog steeds van grote 
cultuurhistorische waarde.
Kort na 2000 raakte het Rijksmo-
nument zijn meest markante ‘visite-
kaartje’ kwijt, namelijk het authen-
tieke 250 jaar oude gebeeldhouwde 
naambord waarop in bladgoud de 
naam Rustenhoven prijkte. Het unie-
ke bord keerde nooit meer terug op 
zijn plek boven de voordeur en de 
huidige eigenaar werd niet van de 
verdwijning op de hoogte gesteld.
De webhof over Rustenhoven met zijn 
rijkdom aan historische informatie, 
foto’s en verhalen is op www.rusten-
hoven.net te bekijken. De maker van 
de webhof blijft naarstig op zoek naar 
aanvulling, zoals verhalen en afbeel-
dingen. Bolle: ‘Er stond tot 1920 een 
grote ronde stenen duiventil in het 
weiland tegenover Rustenhoven. Wij 
konden er nooit een afbeelding van 
vinden. Van Rustenhoven zelf heb-

ben wij helemaal geen afbeeldingen 
van vóór  1900, terwijl die heus wel 
gemaakt zouden moeten zijn.’
Wie iets ter aanvulling heeft of weet, 
gelieve Bert Bolle daarover te e-mai-
len op rustenhoven@bertbolle.com of 
te schrijven naar Bert Bolle, Denmark 
WA 6333, West-Australië.

Helikopterview
Jl. vrijdag, op de dag dat het bestaan 
van de webhof openbaar werd, schoot 
ook De Vierklank wat platen van 
Rustenhoven. Nog geen twee uur 
eerder was een neef van Bert Bolle 
met een heli langs komen vliegen 
voor opnamen voor een klant. In het 
voorbijgaan nam hij een kiekje van 
Rustenhoven. Heel opmerkelijk dat 
zoiets zo kort na elkaar gebeurde en 
nog wel op de dag van het ten doop 
houden van de webhof. Dit is des te 
opmerkelijker, omdat de helivlieger 
totaal onkundig was van de plannen 
aangaande de Rustenhovensite. Intus-
sen staan beide foto's prominent onder 
elkaar in het hoofdstuk ‘Vervolg’.
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Deze maand:
Rundervenkelsoep

*
Gegrilde tonijnmoot

*
Poffertjes met vanille ijs en grandmanier

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

Rustenhoven 250 jaar oud 
Voormalig eigenaar Bert Bolle maakt website over Buitenplaats Rustenhoven in Maartensdijk

door Henk van de Bunt

Rustenhoven, getekend in 1975 door Bert Bolle, de maker van de zojuist uit-
gekomen webhof.

Rustenhoven vanaf 300 voet op 12 
september 2008 om 11.02 uur.

Rustenhoven op 12 september 2008.

Dodelijke 
ongeval

Gillende sirenes die elkaar met 
een interval van een paar minuten 
opvolgenden deden zondagavond 
al vermoeden dat er een ernstig 
ongeval was gebeurd. Politie, 
ambulance en de brandweer snel-
den vanuit Utrecht over de Kon. 
Wilhelminaweg in Groenekan. 
Rond 22.25 uur overleed een auto-
mobilist die de macht over het 
stuur verloren was en in de sloot 
belandde. De brandweer haalde het 
voertuig uit het water. Vermoede-
lijk heeft de auto eerst een boom 
geraakt en is toen het water ingere-
den. De Kon. Wilhelminaweg werd 
tijdelijk afgesloten in het kader van 
het onderzoek naar de toedracht 
van het ongeval.

Memorabele woorden
Direct na het bereiken van overeenstemming tussen de bezwaarde bewo-
ners aan de Prins Bernhardlaan en de Gemeente De Bilt over de kap c.q. het 
behoud van bomen nabij uitbreidingsplan ‘Opgetogen’ op de voormalige 
gemeentewerf en tennisbanen te Maartensdijk is men voortvarend te werk 
gegaan bij de uitvoering. De slachtoffers vielen en achter de ‘gespaarden’ 
opende zich tijdelijk ‘de nieuwe wereld’. Er was onvoldoende gelegenheid 
de prachtige woorden van Cor van Schaik, die hij op 3 mei 2008 uitsprak 
bij dit alles te reciteren: 

de bomen blozen...Sommige bomen
sterven al in de lente,
lijken wel mensen.

Ze worden heel stil,
laten hun blaren vallen,
die zacht neer komen.

Zij willen leven
en worden stof tot voedsel
voor die nog leven.

Sommige bomen
worden geveld om ruimte 
voor randweg en bouw.

Een diepe weemoed
tussen gevelde bomen wacht
de nieuwe wereld.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
17-9

Woe.
24-9

Do.
18-9

Do.
25-9

9,75

9,50

9,95

9,50

Herfst stoof
met puree

Victoriabaarsfilet
met saffraansaus

Gebakken zalmfilet

Lamskoteletten met 
honing/tijm saus

P.S. vrijdag 19-09 nieuwe "à la carte" kaart

p/st 3,99

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Verse 
Boerenappeltaart

Klapper van de Banketbakker




