
De St. Maartenskerk aan de Nachte-
gaallaan in Maartensdijk was - zeker 
tijdens een vakantieperiode en een 
herdenking op zondag - goed gevuld, 
toen wethouder Bert Kamminga 
namens het gemeentebestuur de ope-
ning verzorgde. Hij heette welkom 
bij deze jaarlijkse, treurige, onbegrij-
pelijke bijeenkomst die wij 'de her-
denking van de gevallenen' noemen. 
Kamminga noemde het ‘onbegrijpe-
lijk’ of beter 'onvoorstelbaar', voor 
wie zich maar enigszins probeert te 
verdiepen in wat er allemaal gebeurd 

is van de Eerste Wereldoorlog tot 
en met Afghanistan’. De wethouder 
bracht naar voren eigenlijk elke dag 
een moment te willen stilstaan bij 
de onbegrijpelijke, onbeschrijflijke 
ellende die door oorlog wordt veroor-
zaakt: ‘Zoals inderdaad gebeurt in het 

Belgische leper, bij die poort waarin 
de namen van tienduizenden in de 
Eerste Wereldoorlog gedode soldaten 
gegraveerd staan, waar het verkeer 
gewoon doorheen raast. Maar elke 
dag wordt dat verkeer om vijf voor 
acht stilgezet en in de vervreemdende 
stilte die dan ontstaat, wordt de ‘last 
post’ geblazen. Elke dag weer, al 90 
jaar lang.’

Vrijheid is hoop
Na een muzikale bijdrage van Kunst 
en Genoegen, samen met muzi-

kanten van Vriendenkring vertelde 
Harry Zanting in zijn bijdrage met als 
motto: ‘Vrijheid is hoop, Vrijheid is 
kracht’ een aantal persoonlijke erva-
ringen: ‘Wij hadden een onderduiker 
in huis. Onder een andere naam en 
een vals persoonsbewijs bivakkeerde 
Ome Kees bij ons en verleende hulp-
diensten in onze kapperszaak. Hij 
koesterde wrok, somtijds zelfs haat, 
tegen de Duitse bezetters die hem 
bij zijn geliefden in Drenthe vandaan 
hielden. Als hij gesnapt zou worden? 
Weggevoerd zou worden? Het leven 
er bij inschieten? Ik zie het nog voor 
me: een Duitse soldaat, z’n hoofd wil-
loos achterover terwijl hij door Ome 
Kees geschoren werd. Die blik van 

Ome Kees, die zijn vijand letterlijk 
het mes op de keel zette. Uiteraard 
zonder bloedige gevolgen. Vakkundig 
werden kwast en scheermes gehan-
teerd en gladgeschoren kon de Duit-
ser de salon verlaten. Maar die blik.’

Krijgertje tussen de kruizen
Hij vertelde nog een herinnering: 
‘Met onze nog heel jonge kinde-
ren bezochten we in de zeventiger 
jaren de erebegraafplaats Margraten 
in Limburg. Achtduizend keurig in 
het gelid staande witte kruisen ver-
tellen dat even zovele Amerikaanse 
jongemannen sneuvelden voor onze 
bevrijding. We lezen namen en feiten 
op het grote monument. Onze kinde-
ren, eerst ook stil en onder de indruk 
van ons grote-mensen-beleven, duurt 
het kennelijk te lang. Terwijl we nog 
stil herdenken en gedenken, hoor ik 
plotseling hun vrolijke kreten en als 
ik me omdraai zie ik ze in hun fleu-
rige zomerkleertjes krijgertje spelen 
tussen de kruizen. Vrij en blij kun-
nen spelen, zonder angst voor boze 
mensen en machten. Was het daar nou 
net niet om begonnen in die waanzin-
nige, verschrikkelijke, mensenlevens 
vretende bevrijdingsoorlog?’

Vrede
Drie leerlingen van groep 7 van de 
basisschool Martin Luther King 
pogingen antwoord te geven op de 
vraag: ‘Weet jij waarom er oorlog is 
in de wereld’? Amber, Suzanne en 
Demi: ‘Sommige mensen denken dat 
hun eigen volk beter is dan een ander’ 
en ‘ze vinden dat ze recht hebben 
op een stuk land’. Ook vertelden de 
leerlingen, dat mensen die in een oor-
log verschrikkelijke dingen hebben 
meegemaakt dat nooit vergeten. Zij 
sloten hun bijdrage af met de oproep: 
‘Mensen moeten er moeite voor doen. 
Met elkaar kunnen ze er voor zorgen 
dat het vrede wordt en vrede blijft’. 

Ontmoeting
Na de afsluiting door Pastor Gerard 
de Wit ging men in stille tocht, voor-
afgegaan door de muzikanten van 
Kunst en Genoegen en Vriendenkring 
naar de vlag op het Maertensplein, 
waarbij ook de scouts van Agger 
Martini opnieuw een rol, zowel bij 
het formeren van de stille tocht als bij 
de vlag was toebedacht. Hier werd het 
gedicht ‘Tot de doden’ van Ed Hoor-

nik gelezen. Trompetsignaal kondig-
de de twee minuten stilte aan, waarna 
met het zingen van twee coupletten 
van het Wilhelmus de herdenking 
werd afgesloten. 

Hierna was er gelegenheid gedurende 
een moment van ontmoeting met kof-
fie in de recreatiezaal van Dijckstate 
gedachten met elkaar uit te wisselen 
en te delen. 
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Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www. restaurantfloyds.nl

DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

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

OOK BEZORGSERVICE

Rijbewijs vooR pRivé  
of weRk snel nodig?

www.rijbewijsservice.nl
t. 0900 20 20 778 (€ 0,20 p/min) of SMS 4477 RSN GRATIS

BESPAAR VEEL TIJD / GELD 
& BETAAL JE RIJOPLEIDING IN 2009! Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Er voor zorgen dat het vrede wordt
en vrede blijft 

door Henk van de Bunt

Het thema van de 4 mei herdenking zondag in Maartensdijk was ‘Solidariteit, de ruggengraat van vrijheid’. 
Het was een stijlvolle herdenking; een bijeenkomst van allen, die op welke wijze dan ook aan die bedoelde 

solidariteit invulling willen geven.

Hardop vraagt Harry Zanting zich af op welke manier wij de hoop op een 
samenleving zonder armoede en geweld een beetje kracht kunnen geven.

Amber, Demi en Suzanne: ‘Mensen moeten er moeite voor doen. Met elkaar 
kunnen ze er voor zorgen dat het vrede wordt en vrede blijft’.

Mevrouw Kamminga, wethouder Bert Kamminga, Edwin Plug en Harry Zan-
ting (beiden achterom kijkend) en Corrie van Es stellen zich op bij de vlag op 
het Maertensplein.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

11 mei - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

11 mei - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
10 mei - 19.00 uur en 

11 mei - 10.30 uur
Echaristieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
11 mei - 10.30 uur

Mw. Drs. I. Terlouw, Huizen

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
11 mei - 10.00 en 18.30 uur

12 mei - 10.00 uur
Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 (De 
Nijepoortschool)

11 mei - 10.30  en 18.00 uur
Eerw. Hr. E. van Baren, 

Vriezenveen
12 mei - 9.00 uur

Ds. W.J. Teunissen, Melissant

Ned. Ger. Kerk Westbroek
11 mei - 10.00 en 18.00 uur

Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
11 mei - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
11 mei - 18.30 uur

Kand. C. Mijderwijk, Sprang 
Capelle

12 mei - Ds. H.M. Burggraaf, 
Nieuwer ter AA

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

11 mei - 10.00 uur
Ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

11 mei - 18.30 uur
Ds. C. van Sliedregt, Nunspeet

Onderwegkerkje Blauwkapel
11 mei - 9.30 en 10.30 uur

Ds. H. van der Steen
Oecumenische dienst

“De laatste periode van je leven 
door te kunnen brengen in je  
eigen vertrouwde omgeving; dáár  
afscheid kunnen nemen en dáár  
sterven is vaak de stille wens  
van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  
vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  
Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 
aanvragen van hulp:
Coördinator
Aline Lindner
tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

B E G R A F E N I S V E R Z O R G I N G

B. van Noort
Dag en nacht bereikbaar

Kerkdijk 63
3615 BB  Westbroek

0346 - 28 15 54 / 06 - 230 560 74

G e e n  c r e m a t i e

‘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

Korting met bibliotheekpas 
op cabaretvoorstelling

Bibliotheek in Westbroek
De bibliotheek in Westbroek is onderdeel van de christelijke jeugdvereniging 
‘Immanuël’. Het assortiment boeken bestaat uit christelijke romans, jeugd-
boeken en allerlei studieboeken. Ook zijn er een aantal dvd’s te leen. Dit alles 
tegen een lage prijs. 
De openingstijden zijn op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur. I.v.m. de 
feestdagen is dit eenmalig op dinsdag 13 mei i.p.v. 12 mei in gebouw ‘Reho-
both’ achter de grote kerk in Westbroek.

Lezingen bij Isis
Spirituele kring Isis-Bilthoven organiseert lezingen en bijeenkomsten. De 
eerstvolgende lezing is op 15 mei 2008 in De Magneet aan de Julianalaan 
in Bilthoven. In Wijkgebouw De Schakel aan de Soestdijkseweg (achter de 
Immanuelkerk) zijn maandagavond 22 september ‘De boodschap van de 
Graancirkels’ door Janet Ossebaard en op 6 oktober ‘De Nag Hammadi-
geschriften en de Gnosis’ door Jacob Slavenburg. Voor al deze lezingen kan 
nu al gereserveerd worden op www.hier.is/isis of door een e-mail mail naar 
ejl@wxs.nl . Voor inlichtingen kan ook contact worden opgenomen met  
06 10739881.

Opbrengst collecte Hartstichting
De onlangs gehouden collecte voor de Hartstichting heeft in deze regio 2158 
euro opgebracht. Alle gevers en collectanten wordt hartelijk dank gezegd.

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 10 mei haalt het Rode Kruis afdeling Maartensdijk weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier 
vóór 9.00 uur gebundeld of in dozen aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes haalt zaterdag 10 mei oud papier op in 
Maartensdijk. De papierwagens gaan om 9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

Sinds 1989 wordt in verschillende 
plaatsen in België en Nederland één 
nacht per jaar gebeden voor ver-
volgde christenen. Deze zogeheten 
'Nacht van Gebed' vindt dit jaar 
plaats in de nacht van vrijdag 16 op 
zaterdag 17 mei van 22.00 uur tot 
06.00 uur. 
Op deze zondag wordt in vijftien-
honderd kerken in Nederland en 
België, in verkondiging en liturgie 
aandacht gevraagd voor christenen, 

die om hun geloof worden vervolgd 
of verdrukt. 
In deze regio is ‘De Nacht van 
het Gebed’ van vrijdag 16 mei op 
zaterdag 17 mei a.s. in het gebouw 
Rehoboth, Kerkdijk 10, (achter de 
Hervormde Kerk) in Westbroek. 
Men is welkom vanaf 21.30 uur, 
start 22.00 uur, eind 06.00 uur. 
Contactpersoon is Martineke Beze-
mer, tel. 0346 280353, e-mail  
m.bezemer@solcon.nl.

Voorjaarsconcert 
Zaterdag 17 mei 2008 is er in de Ned. Herv. Kerk te Lage Vuursche een 
Voorjaarsconcert door  de Christelijk Gemengde  Zangvereniging ‘De 
Woudzang’ onder leiding van Helma van der Beek. Medewerking wordt 
verleend door Pieter van Dam (orgel) en Hedwig Alta (hobo). De aanvang 
is 20.00 uur en de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis en na 
afloop is er een moment van ontmoeting met koffie in Dorpshuis De Furs 
(tegenover de Kerk).

2e pinksterdag is ons 
kantoor gesloten!

Wij verzoeken u kopij en adverten-
ties vrijdag 9 mei in te leveren.

Fietsgilde 't Gooi rijdt woensdag 14 
mei de dagtocht ‘Gooise Dorpen’, ver-
trek 10.00 uur van Kerkbrink Hilver-
sum (Museum). Voor overige tochten zie  
www.fietsgilde.nl

Je handen hebben voor ons gewerkt.
Je hart heeft voor ons geklopt.

Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.
Rust nu maar uit. 

Hedenmorgen is op de leeftijd van 70 jaar overleden mijn lieve man, onze 
vader, schoon-vader en opa

Jacob  Boshuis
Jaap

   Janny Boshuis-Boom
   Gerrie Boshuis en Ger van Den Dool
   Gijs en Caroline Boshuis
   Sacha en Pepijn
   Kees Boshuis
   Jeanette en Gijs Boshuis
   Tessa en Lucas

Maartensdijk, 2 mei 2008 

Molenweg 13
3738 DC  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op woensdag 7 mei op de  
Hervormde begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Leden van de bibliotheken in de pro-
vincie Utrecht ontvangen op vertoon 
van hun bibliotheekpas 5 euro korting 
op de cabaretvoorstelling van Samba 
Schutte op zaterdag 17 mei in het 
Figi-Theater in Zeist. De bibliothe-
ken in de provincie Utrecht promoten 
met deze en andere acties de meer-
waarde van het lidmaatschap van de 
bibliotheek onder het motto ‘schat 
op je pas’: de pas biedt meer dan het 
lenen van boeken, dvd’s en ander 
materiaal. 

Een actie van deze maand betreft 
korting op de avondvullende cabaret-
voorstelling 
‘Hakili Jambar’ van Samba Schutte 
op zaterdag 17 mei, 20.15 uur in 
Theater Figi in Zeist. Bibliotheekle-
den ontvangen 5 euro korting op een 
kaartje op vertoon van hun biblio-
theekpas.
Kaartjes reserveren via tel. 030 
6927500. Voor meer informatie over 
voorstelling en prijzen zie www.figi.
nl en www.bibliotheek-utrecht.nl 

Nacht van Gebed



Zij gingen direct naar de begraaf-
plaats om te kijken wat er aan de 
hand was. Bij het zien van de ravages 
kregen zij een heel vervelend gevoel: 
bij een flink aantal graven waren de 
planten uit de potten gerukt en her en 
der neergesmeten, de potten waren in 
de struiken maar ook gewoon achter 
andere graven gegooid. Ook waren er 
aluminium plantenhouders die vast op 
graven zijn gemonteerd als bloemen-
standaard gewoon in elkaar getrapt 
zodat er niets van over was, glazen 
beertjes waren stuk gesmeten, kaar-
senstandaards lagen overal over de 
begraafplaats, vogelhokjes gewoon 
van de standaard of bomen gerukt en 

totaal verwoest. Vogelnestjes, eieren 
en dode jongen lagen op de grond 
en er was duidelijk over de graven 
heen gelopen. Bij een grafplaat waren 
de bronzen letters die op de steen 
gemonteerd zitten verwijderd, deze 
werden teruggevonden in het zand 
ernaast.

Net als de beheerder namen de getrof-
fen nabestaanden contact op met de 
politie. Zij lieten een aanvullende 
verklaring opnemen van hun gecon-
stateringen en overlegden foto’s. Zij 
kunnen het moeilijk verkroppen dat er 
mensen zijn, die respectloos omgaan 
met de laatste rustplaatsen van men-
sen die zij lief hadden.Bloemenvazen werden vernield.
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Vernielingen op 
begraafplaats in Westbroek

door Henk van de Bunt

Maandag 28 april werden de nabestaanden gebeld door de beheerder 
van de Algemene begraafplaats te Westbroek met het bericht, dat er 
bij een groot aantal graven vernielingen had plaatsgevonden in de 

voorafgaande dagen. Eén van de nabestaanden nam contact op 
met De Vierklank.

De bronzen letters op de steen waren 
ervan verwijderd.

1 mei viering verschuift
Een goede traditie is de viering van de Dag van de Arbeid. De 1ste mei viel 
dit jaar in een periode van vrije dagen en vakanties. Daarom heeft de PvdA 
- afdeling De Bilt/Maartensdijk besloten het op een andere datum te vieren 
en wel op: woensdag 14 mei a.s. om 20.00 uur in het H.F. Witte Centrum 
aan het Henri Dunantplein in De Bilt.
Het programma is:

1. Opening door de voorzitter Frans Mulder. 
2. Uitreiking speldjes aan leden die tussen 50 en 60 jaar lid zijn. 
3.  Interviews met aanwezigen over: ‘Werk, pensioen, vroegtijdig stoppen 

met werk of doorwerken’. 
4. Pauze. 
5.  Toespraak in het kader van de Dag van de Arbeid ‘Werken’ door Trude 

Maas.( ex 1ste Kamerlid PvdA.) 
6. Gelegenheid voor discussie. 
7. Sluiting. 

In de zaal is een tentoonstelling van Raambiljetten van 1952 tot heden. Ook 
oud- en niet-leden zijn van harte welkom. Informatie: tel: 0346 281006 of 
030 2201295.

Mei herdenkingsmaand
In de Holocaust bibliotheek van uitgeverij Verbum zijn begin dit jaar de 
boeken van John Blom en Dan Kampelmachter uitgekomen. Het zijn twee 
boeken uit de reeks: Getuigen van de Holocaust. Op zaterdag 3 mei waren 
beide auteurs bij Boekhandel Jongerius in Bilthoven om lezers te ontmoe-
ten en hun boeken te signeren.

Jan Blom (77) uit Bilthoven schreef het boek Nooit meer naar huis, mijn 
ontsnapping uit de Hollandsche Schouwburg. Blom beschrijft hoe hij als 
twaalfjarig jongetje vlucht en onderduikt. Zijn vader, moeder en oudere 
broer ziet hij nooit meer terug. De moord op zijn voltallige familie laat 
diepe sporen na. Tussen de wereld van vroeger thuis en die van na de oorlog 
gaapt een grote kloof.

Dan Kampelmacher (88) woont in Bosch en Duin. Hij vertelt het verhaal 
over zijn leven in het boek Gevecht om te overleven, mijn diaspora na de 
Anschluss. Kampelmacher vlucht na de Kristalnacht naar het tolerante 
Nederland. De Kristalnacht was een georganiseerde pogrom tegen de joden 
in Nazi Duitsland en vond plaats in de nacht van 9 op 10 november 1938. 
Dieptepunt van zijn vlucht is voor Kampelmacher de gedwongen interne-
ring in de gevangenis Veenhuizen. (GG)

V.l.n.r. Tiny Jongerius, Jan Blom, Piet Jongerius en Dan Kampelmacher 
tijdens de signeersessie.

De dodenherdenking op zondag 4 mei 
bij gemeentehuis Jagtlust in Biltho-
ven trok weer veel belangstelling. De 
Koninklijke Biltse Zangvereniging 
Zang Veredelt bracht onder leiding 
van Jean Pierre Gendrault liederen 
ten gehore. Na de twee minuten stilte 
en het zingen van het Wilhelmus leg-
den burgemeester en mevrouw Ger-
ritsen namens het gemeentebestuur 
een krans bij het oorlogsmonument. 
Mevrouw M. Balk en de heer M.C. de 
Swart deden dat vervolgens namens 
het voormalig verzet, waarna het 
defilé werd geopend. Burgemeester 

Gerritsen hield een toespraak waarin 
hij alle Nederlanders herdacht die 
sinds 1940 door oorlog of vredes-
operaties om het leven zijn gekomen. 
‘Het zijn niet alleen de doden die wij 
herdenken. Nog steeds zijn er mensen 

onder ons die de verschrikkingen van 
de oorlog en de bezetting in hun hart 
nog elke dag en elke nacht opnieuw 
doorleven. Mannen en vrouwen met 
littekens op lijf en ziel, geplaagd door 
het gemis van hun geliefden.’ [GG]

Gerard van den Heuvel ontsteekt het 
vuur bij het oorlogsmonument.

De Koninklijke Biltse Zangvereniging Zang Veredelt

Iets met tulpen
Haar uitgeverij zegt groot vertrouwen te hebben in Daniëlle Hermans. 
Vandaar dat ze deze schrijfster heeft gecontracteerd voor twee thrillers 
over het Nederlandse culturele erfgoed. De eerste, 'Het tulpenvirus' is nu 
verschenen. Een jaar later volgt haar tweede thriller, waarvan de titel nog 
niet bekend is.

De in Bilthoven woonachtige Daniëlle Hermans is geboren in 1963 en vol-
gens de uitgever 'getogen in verschillende dorpen, steden en continenten'. 
Na een studie Kunstbeleid en -management aan de Universiteit van Utrecht 
werkt ze nu als freelance communicatiemanager.
Haar thrillerdebuut start in Alkmaar. Het is 1636 als de herbergier en tulpen-
handelaar Wouter Winckel dood wordt gevonden in de gelagkamer van zijn 
taveerne De Oude Schuttersdoelen. De goede man is duidelijk vermoord, 
maar waarom?
Het is 2005 als in Londen Frank Schoeller door zijn neef Alec dodelijk 
gewond wordt aangetroffen. Uit de laatste woorden van Frank begrijpt Alec 
dat de moord iets met tulpen te maken moet hebben. Damien volgt een 
spoor dat niet alleen terugleidt naar de zeventiende-eeuwse tulpenhandel 
en de moord op Winckel, maar ook naar een groep investeerders waarvan 
Frank deel uitmaakte. Intussen duikt de ambitieuze biologe Tara Quispel op. 
Zij blijkt Frank goed gekend te hebben en heeft het moeilijk met zijn dood. 
Maar om andere redenen dan Alec denkt... Als blijkt wat er achter Franks 
plannen zat en hoeveel er op het spel staat, is niemand van de betrokkenen 
zijn leven meer zeker.
Zaterdag 10 mei van 11.30 tot 13.00 uur signeert Daniëlle Hermans desge-
wenst haar debuutthriller bij boekhandel Jongerius aan het Emmaplein 20 
te Bilthoven.

Indrukwekkende herdenking 
in Bilthoven

onze kwaliteits-garantie: 
niet goed, geld terug

hessenweg 183
telefoon 
030-2203813

www.slagerijvanloo.nl Info@slagerijvanloo.nl

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

onze kwaliteits-garantie: 
niet goed, geld terug

hessenweg 183
telefoon 
030-2203813

www.slagerijvanloo.nl Info@slagerijvanloo.nl

VAN LOO ONBETWIST UW VERS VLEESSPECIALIST!

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 
DINSDAG 13 MEI T/M ZATERDAG 17 MEI

Zonder kleurstof - u proeft het verschil

RUNDERGEHAKT
500 gram nu 2.98
Lekker gekruid en gezouten - braadtijd ± 35 minuten

RUNDERBIEFROLLADE
500 gram nu 7.98
Bakken als biefstuk - lekker gekruid

STEAK DENISE
4 stuks 6.00
Met o.a. kipfilet - courgette - paprika en rode ui - Thais gemarineerd

THAISE KIPWOKBLOKJES
500 gram 4.98
Simpel maar lekker - iedereen lust ze !!!

ROOMSCHNITSELS
3 stuks 3.00
Met o.a. prei - rundergehakt - puree en kruiden. Alleen warm maken.

PREISCHOTEL
100 gram 0.98
Voor pan - grill of barbecue - lekker gemarineerd.

BISTRO STEAKS
100 gram 1.25
Met een klein beentje - naturel of gemarineerd

LAMSBOUTSCHIJVEN
100 GRAM 1.25
Voor ons bekende varkensvlees: lekker gekruid

BLANKE HAASFILETROLLADE
500 gram 6.98
Met o.a. kipfilet - ham en kaas, lekker gepaneerd.

KIP CORDONBLEU
100 gram nu 1.25
Gemalen biefstuk - zout - ui - witte peper

RUSSISCHE TARTAAR
3 stuks 3.75
Lekker beleg

GERILDE BOTERHAMWORST
100 gram 1.10

2e 100 gram GRATIS
Stukje KOOKWORST &
Bakje HAMMOUSE }Samen 4.00



Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Kerkdijk 47b - 3615 BB  Westbroek
Tel. 0346 - 28 25 40 - Fax 0346 - 28 25 42

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 307 XS 2.0 16V SW PACK AUT4, PAARS MET, CLIMATE C, LMV,
RAD/CD WISS, LEDER ALCANTARA, ABS, CRUISE C, AFN TREKH, CV, ER, 54000KM ....... `06 €. 22.750,-

PEUGEOT
206 CC 1.6 16V ROL GARR, GROEN MET., LMV, AIRCO, ER, CV, SB, ABS,  
AIRBAGS, MLV, CLIMATE C., 37000KM ................................................................................. `04 €. 15.950,-
206 1.4 XT 3DRS, L. BLAUW MET., ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFDAK, 146000KM .............. `99 €. 5.950,-
206 1.4 XS, D. BLAUW MET., ER, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS, 76000KM .............................. `03 €. 6.950,-
307 SW 2.0 HDI 110PK FAB, GRIJS/BRONS MET, CLIMATE C, ABS,
RAD/CD, CRUISE C, TREKH, AIRBAGS, ESP, ER, CV, SB, 140000KM .................................. `03 €. 11.450,-
307 2.0 16V CC, ROUGE LUCIFER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV,
HALF LEDER, CRUISE C,RAD/CD WISS, PARKEERS, REGENS, AFN TREKH, 92000KM .... `04 €. 18.950,-
407 SW 1.8 16V PACK G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, MLV
ABS, RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, TREKH, AIRBAGS, REGENS, 167000KM ................. `05 €. 14.250,- 
PARTNER MULTISPACE 1.6 16V, D BLAUW , AIRCO, ER, CV, SB,
RAD/CD, 2X SCHUIFDEUR, AIRB, 113000KM ........................................................................ `01 €. 8.000,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 1.8 16V AUT4 /NAVI, ZWART MET, NAVI KLEUR, ER,
CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, ABS, REGENS, 98000KM ....................................................... `04 €. 13.500,-
CITROËN EVASION 2.0 7PERS, BLAUW MET, CLIMATE C, ABS,
ER, CV, SB, AIRBAGS, RAD/CD, MLV, ALLES DRAGERS, 110000KM .................................... `00 €. 8.500,-
CITROËN XANTIA BREAK 1.8 16V LPG G3, ZILV MET, ER, CV, SB,
CLIMATE C, TREKH, ABS, ESP, REGENS, CARKIT, 153000KM ............................................. `01 €. 5,500,-
CITROËN C5 2.0 16V BREAK LPG G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, DAKRAIL, RAD/CD, REGENS, (EVT EXTRA LMV) 188000KM ........................... `02 €. 8,500,-
CITROËN C5 BREAK 1.8 16V, ZILV GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB,
CLIMATE C, RAD/CD/NAVI KLEUR, AFN TREKH, REGENS, ABS, 70000KM ......................... `04 €. 14.000,-
RENAULT MEGANE CC 2.0 16V, D GROEN MET, HALF LEDER, ER, CV,
XENON, CLIMATE C, RAD/CD, SB, REGENS, LMV, AIRBAGS, 32000KM ..............................  €. 23.500,-
RENAULT SCENIC 2.0 AUT., AIRCO, ER, CV, SB, TREKH., CRUISE C.,RAD/CD, .................. `99 €. 6.950,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART, CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD, LMV,TREKH, 
ESP, ABS, AIRBAGS, NW DISTRIBUTIERIEM, 159000KM ..................................................... `04 € .22.500,-

BUDGET CARS
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, ER, CV, RAD/CD, ....................................................... `96 €. 2,250,-
PEUGEOT 205 1.1 5DRS, ZWART, APK T/M 25 JANUARI 2009 ............................................. `91 €. 1.250,-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Hoge Temperaturen = Lage Prijzen

Gewassen Spinazie ..... 2 x 300 gram 0,99

Snijboontjes ............... 400 gram 1,79

Komkommer ....................... 0,49

Bistro-krieltjes ............ 500 gram 0,79

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

Galia ........................per stuk 1,25

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Vers

Grote Hollandse

Vers gesneden

De Beste

Volop Hollandse Asperges,

Aardbeien, etc.

Dagelijks vers

voor de Pinksteren!!!

literbak 3,95

100 gram 0,99 5,95

Aspergessoep

Complete
Asperge-maaltijd

Voorgekookte

Mooie

Dagelijks verse

salades voor bij de 

BBQ!!!

Aspergesschotel

Nieuw
 • Salade niçoise 

• Salade met
gerookte eendeborst
• kipsalade speciaal



‘Als het dan gebeurt onderga je het 
maar’, zegt Johan Dragt. De toe-
spraak van burgemeester Gerritsen 
vond hij geen droge opsomming van 
verdiensten, maar een goedlopend 
verhaal. Gerritsen zei over Johan 
Dragt dat hij zijn sporen breed in de 
samenleving heeft verdiend. Het was 
een lange lijst van activiteiten die de 
burgemeester over hem naar voren 
bracht. Gemeenteraadslid in Maar-
tensdijk, bestuurslid van de Berg en 
Boschschool en het Berg en Bosch 
ziekenhuis, wetenschappelijke activi-
teiten en vrijwilligerswerk op velerlei 
gebied. ‘Van u mag met recht worden 
gezegd dat velen het niet zonder uw 
inzet hadden kunnen stellen’, aldus 
de burgemeester. Zelf zegt Dragt 
daarover: ‘Ik heb het allemaal wel 
gedaan, maar je doet het omdat het op 
je pad komt.’

Statisticus
Johan Dragt is in 1934 geboren in 
Amersfoort. Zeven jaar later ver-
huisde het gezin voor twee jaar naar 
Beverwijk en in 1943 naar Hoorn. 
Dragt’s vader was in Hoorn verbon-
den aan de tuinbouwschool. In 1949 
was zijn vader één van de oprichters 
van een hogere tuinbouwschool in 
Utrecht. ‘Hij ging ook aan die school 
werken en we kwamen in De Bilt te 
wonen. Ik heb de HBS in Utrecht 
afgemaakt en ben in 1952 in Amster-
dam economie gaan studeren.’ Na die 
studie werd Dragt, na het vervullen 
van zijn militaire dienstplicht, onder-
zoeker bij het West-Fries bureau voor 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
in Hoorn. Daar werkte hij tweeën-
eenhalf jaar. Vervolgens werd hij sta-
tisticus bij de gemeente Utrecht, een 
functie die hij tot 1992 vervulde.

Gemeenteraad
In 1965 kwam Johan Dragt in Maar-
tensdijk wonen. Hij zat er van 1970 
tot 1986 voor de PvdA in de gemeen-
teraad. ‘Ik ben meteen als lijstaan-
voerder begonnen. Bij de kandidaat-
stelling was ik door het bestuur op 
plaats 4 van de lijst gezet, maar de 

afdelingsvergadering plaatste mij op 
nummer 1. In de raad moest ik me als 
fractievoorzitter met alles bemoeien. 
Dat ligt me goed’, zegt hij lachend. 
Voor een oppositiepartij was niet veel 
eer te behalen. Een succes van de 
fractie noemt hij de budgetbewaking 
bij de bouw van het nieuwe gedeelte 
van het Maartensdijkse gemeentehuis. 
‘We hebben toen voor elkaar gekre-
gen dat er een raadslid in de bouw-
commissie kwam. Dat werd mijn 
fractiegenote mevrouw Uittenbosch. 
Ze liet zich goed adviseren en zat er 
bovenop. Toen de bouwer vertelde 
dat bepaalde onderdelen meer zouden 
gaan kosten, kon ze aantonen dat die 
werkzaamheden begroot waren en 
het dus geen extra werk was. Het is 
het enige project geweest waarbij 
we geen budgetoverschrijding hebben 
gehad. De bouwer was er natuurlijk 
niet zo gelukkig mee. Een teleurstel-
ling in mijn raadsperiode was toen 
we een zetel verloren, terwijl we 
dachten dat we het heel goed gedaan 
hadden en er een zetel bij zouden 
krijgen. Het was het gevolg van de 
landelijke trend.’ Op de vraag of de 
huidige raadsleden hem nog wel eens 
om advies vragen, antwoordt Johan 
Dragt lachend: ‘Dat doen politici niet 
zo gauw.’

Wetenschappelijk werk
Zo’n jaar of twaalf werkt Johan Dragt 
nu aan het Internationaal Statistisch 
Woordenboek. Dat is een lijst met 
statistische termen op internet in het 
Engels, waar vertalingen van gemaakt 
worden. ‘We hebben nu ongeveer 
dertig talen op de website staan. Ook 
talen als Catalaans en Baskisch. Per 
maand worden wel 10.000 termen 
opgevraagd.’ Johan Dragt werkt een 
dag in de week bij het Internationaal 
Statistisch Instituut in Voorburg. In 
1999 werd hij door dit instituut voor 
zijn werk geëerd met de Von Neu-
mann-Spallartpenning.

Al het vrijwilligerswerk dat Johan 
Dragt verricht doet hij met veel ple-
zier. ‘Ik rij eens in de drie, vier weken 

kinderen van Ridderspoor naar het 
zwembad. Een jaar of acht geleden 
hoorde ik op een verjaardag dat ze 
iemand zochten om die kinderen naar 
het zwembad te rijden. Ik heb me 
aangeboden en geniet iedere keer 
weer. Dragt is ook actief voor de 
ouderenbond Anbo en helpt vanuit de 
vakbond bij het invullen van belas-
tingformulieren.

Hart voor Groen
Johan Dragt is secretaris-penning-
meester van de vereniging Hart voor 
Groen. Hij vertelt met veel enthou-
siasme over projecten waar de ver-
eniging bij betrokken is. Hij noemt 
de aanleg van kikkerpoelen in Hol-
landsche Rading en Nieuwe Wetering 
en de reconstructie aan de hand van 
oude foto’s van een beek in het Non-
nenland in Lage Vuursche. Hart voor 
Groen heeft in samenwerking met de 
Historische Vereniging Maartensdijk 
bijgedragen aan het herstelplan voor 
het Verloren Kerkhof naast recrea-
tieterrein De Leyen. Het was de plek 
waar vroeger zwervers werden begra-
ven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werden hier ook gestorven onderdui-
kers begraven. Eén daarvan heeft er 
nu nog zijn laatste rustplaats.
 ‘We hebben destijds eikjes bij de gra-
ven gezet. Voorzitter Fred Alleijn van 
Hart voor Groen ging de boompjes 
regelmatig met een gietertje water 
geven. Op een gegeven moment werd 
op die plek in het bos Amerikaanse 
vogelkers of bospest gesignaleerd. 
Dat is een struikje dat alles overwoe-
kert. Een andere groep ging dat ver-
wijderen, maar trok ook de met zorg 
onderhouden eikjes uit de grond.’ 

Dick Bruna
Dragt vertelt dat ze een keer op het 
verloren kerkhof met zaagjes aan 
de gang waren geweest. Ze hadden 
een briefje opgehangen met infor-
matie over het werk waar ze mee 
bezig waren. ‘Op dat briefje stond 
ook mijn naam en telefoonnummer. 
Een mevrouw uit Utrecht belde me 
op, want ze had daar een wandeling 

gemaakt en een zaagje gevonden. 
Ik zei, dat kom ik dan wel ophalen. 
Bruna, heette ze. Ik vroeg nog of je 
dat hetzelfde als Dick Bruna schrijft. 
Ja, ja, zei ze wat aarzelend. Ik erheen 
en toen de deur openging stond Dick 
Bruna grijnzend voor me. Heb ik het 
zaagje meegekregen en in de tuin nog 
limonade gedronken.’ 
Johan Dragt vindt het jammer dat 

Hart voor Groen aan het verouderen 
is. ‘We hebben niet zoveel aanwas 
van jongeren. Ook willen we er graag 
meer vrouwen bij hebben. Het is een 
erg leuke tijdsbesteding om een paar 
keer per jaar een ochtend in het bos 
een aantal werkzaamheden te doen.’ 
Hij roept vrijwilligers die mee wil-
len doen op zich bij hem te melden, 
telefoon 0346-211258.
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Verdiensten van Johan Dragt krijgen 
koninklijke waardering

door Guus Geebel
 

‘Ik dacht dat ik op 25 april naar de trouwerij van een oud-collega van Elly zou gaan. Ze wilde daar graag 
met me heen, dus trok ik een net pak aan en ging mee. Pas bij het gemeentehuis werd me duidelijk dat er 
geen huwelijk was, maar dat het om mezelf ging’, vertelt Johan Dragt. Voor hem was de benoeming tot 

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau dus een complete verrassing. ‘Achteraf vond ik het wel vreemd dat ik 
geen trouwkaart had gezien.’

‘Ridder’ Johan Dragt is op veel terreinen actief.

Met het Verloren Kerkhof krijgen ook zwervers het respect dat ieder mens verdient. 

Dit wil ik ‘effe’ kwijt...
 
In de Vierklank van 29 april jl. werd verteld over de mooie compositie die 
Rob Goorhuis, directeur van de Biltse Muziekschool, negen jaar geleden 
heeft gemaakt in opdracht van het Nationale Comité 4 en 5 mei. Het werk 
heeft hij gebaseerd op het gedicht: ‘Tot de doden’ van Ed. Hoornik. Ik vond 
het jammer dat dit prachtige gedicht niet voorkwam in het verslag.
Daarom maar even dit gedicht opgezocht evenals een toelichting.
 
Tot de doden
 
Wij kunnen u niet meer bereiken, 
wij komen een zintuig tekort,
wij leggen ons neer bij de feiten 
dat gij minder en minder wordt.
 
De enkele keren dat ge
in dromen ons nog verschijnt, 
wordt gij al ijler en ijler
tot ge voor altijd verdwijnt.
 
Straten houden uw namen
voor heden en morgen in stand,
maar onze kinderen brengen
ze niet meer met u in verband.
 
Het land ligt nog net als het toen lag
van polder tot polder te kijk;
de mensen die erin wonen
blijven zich zelve gelijk.
 
Maar eenmaal per jaar is de stilte
tot de hemel toe van u vervuld
en belijden wij zonder woorden
onze dankbaarheid, onze schuld.
 
Toelichting:
De voortgaande tijd dreigt het verleden uit te wissen. De doden van de 
Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers van terreur en de strijders voor vrij-
heid en recht, komen steeds verder van ons af te staan, niet alleen bij de 
naoorlogse generaties, maar ook bij degenen die de vijf jaren met al hun 
verschrikkingen hebben meegemaakt.
Ook Ed. Hoornik kende dit en besefte dit. Maar tevens sprak hij uit - net 
als Achterberg - dat de dodenherdenking een zinvol gebeuren is dat moet 
blijven, als vertolking van onze ‘dankbaarheid’ en - typisch Hoornik!- onze 
‘schuld’. Deze gedachten vinden we terug in het gedicht ‘Tot de doden’.
 
Margreet van Baarsen, Maartensdijk



Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Drinkwatersysteemreiniger  € 19,95

Kogeldrukmeter   €  8,95 

Jerrycan met kraan 10 ltr €  5,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!

(compleet: reiniging + bacteriedodend)

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

Geopend maandaG t/m vrijdaG 8.30-17.00 uur

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

Ik heb gehoord dat Kapper Hans een 
nagelstudio gaat beginnen!

Hij gaat dat 
toch niet zelf 

doen hoop ik??

Nadere info 212455

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
 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.

Moederdag
Oostenrijkse klimgeranium   32,50
Grote hang surfinia  8,95
Grote hang fuchsia   8,95
Mandevilla v.a.  8,95
Geurige freesia's bos  3,95
Orchidee bloemen   3,95
Vaas met orchidee plant   29,95

hoog 120 cm Ø 30 cm

100 cm hoog rijkbloeiend

compleet in vaasje

45 cm hoog compleet

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

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

Voor Moeder
Aardbeien slof

Aardbeien schelp
en

diverse andere taarten

Dorpsweg 47 • 3738 CA Maartensdijk • Tel. 06-11491014

• Wij staan graag voor u klaar om vierkante balen te persen!

• Ook voor al uw ander loon en grondwerk!

Loon en grondverzetbedrijf
Arjan van Ginkel

Nieuw Thuiszorg
Verzorging/Ondersteunende
begeleiding

Nog ruimte op maandag t/m vrijdag
van 14.30-17.30 uur

Evt. avonden van ma. t/m do. in overleg
Particulier of PGB

Info: Henk Bloemers
Tel: 0346-213471

Mob: 06-45320526
Groenekan

Gezondheidszorg Thuis Bloemers
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Op 17 mei opent de beeldentuin 
en galerie Westbroek weer haar 
deuren. Tot en met 29 juni zullen 
bezoekers weer een groot aantal 
beelden kunnen bewonderen van 24 
verschillende kunstenaars. ‘Vorig 
jaar heeft deze expositie niet kun-
nen plaatsvinden. Het was nodig 
om de tuin te op te knappen’, vertelt 
galeriehoudster Hanneke Stolk. Een 
aantal probleempunten is aangepakt 
zonder dat het aanzien van de tuin 
werkelijk is veranderd. Ook de 300 
jaar oude stal moest worden opge-
knapt, daar is een nieuw dak op 
gekomen. 

Samen met haar man John Dekker 
organiseert zij de expositie. Dit jaar 
voor de elfde maal. Ook deze keer is 
er weer een grote variatie in stijlen 
en keuze van materialen te bewon-
deren. Natuursteen, brons, keramiek 
en glas zijn de materialen waarmee 
de kunstenaars, afkomstig uit het 
hele land, hebben gewerkt. De opzet 
van de expositie is zo dat de helft 
van de deelnemers al eens eerder 
heeft geëxposeerd in Westbroek. De 
andere helft is voor het eerst met 
werk aanwezig. Zo is er iedere keer 
weer iets nieuws te zien voor de 
kunstliefhebbers. En die zullen ook 
dit jaar wel weer in groten getale de 
weg naar de Kerkdijk weten te vin-
den. Dit jaar zijn er in ieder geval 
zo’n 2800 uitnodigingen de deur uit 
gegaan. Door de ruime opzet van de 
expositie lopen de bezoekers elkaar 
niet zo gauw voor de voeten. 

Natuurlijk is het weer van invloed 
op het aantal belangstellenden. Maar 
over de bezoekersaantallen hebben 
de beide galeriehouders nooit te 

klagen gehad. De combinatie van 
kunst met de mooie tuin blijkt een 
concept te zijn wat steeds weer de 
nodige fraaie taferelen oplevert. 

‘De verkoop is al die jaren heel 
behoorlijk geweest’, vertelt Han-
neke Stolk. Mensen geven enorm 
veel uit voor de inrichting van tuin. 
Tuincentra maken hoge omzetten. 
Veel mensen willen toch ook wat 
meer in hun tuin dan alleen bloe-
men, struiken en planten. Een goed 
beeld is dan een prachtige toevoe-
ging. Hoewel ook conjunctuurge-
voelig lijkt het er op dat er altijd 
genoeg liefhebbers zijn die iets over 
hebben voor een goed stuk kunst. 
[MN]

Van 11 mei tot en met 22 juni zul-
len op zondag twaalf kunstwerken 
getoond worden op Fort Ruigenhoek. 
Twaalf lijkt niet veel, maar de kunst-
werken hebben grootse afmetingen 
en zijn niet alleen bedoeld om naar 
te kijken. De kunstenaars uit IJsland, 
Japan, China, België, Italië en Neder-
land hebben onder andere reusachtige 
trompetten van keramiek gemaakt en 
een stokerij voor stillevens. Beke-
ken kan worden hoe een meteoriet 
gebouwd is, die op het eiland is inge-
slagen en op welke manier een cir-
custent beweegt. Spannend is het ook 
om in een tijdmachine te stappen. Dat 
de tentoonstelling plaatsvindt op Fort 
Ruigenhoek, is op zich al een beleve-
nis voor kinderen. Het fort, gebouwd 
in 1867, ligt op een eiland met oude 
bomen, sluiproutes en wandelpaden. 
Het eiland is omringd door een brede 
gracht. Sommige gebouwen zoals 

de bomvrije kazernes bevinden zich 
onder metersdikke lagen grond. Ooit 
bedoeld als een veilige plaats voor 
geschut en munitie doen ze tijdens 
de kleine biënnale dienst als expo-
sitieruimte en als café en restaurant. 
Ook staan overal op het fort pick-
nicktafels.

Dagje uit voor het hele gezin
De kleine biënnale is twee keer eer-
der gehouden: in 2004 en 2006. De 
tentoonstelling van 2006 werd gehou-
den op fort ‘t Hemeltje in Houten en 
was een groot succes: er kwamen 
meer dan 7000 bezoekers. De Stich-
ting Storm, organisator van de kleine 
biënnale, besloot vanwege dit over-
weldigende succes de kleine biënnale 
jaarlijks te houden. Dit betekent ook 
dat de naam verandert, want biën-
nale betekent één keer in de twee jaar. 
Daarom heet de kleine biënnale vanaf 

dit jaar KAAP. De kunstenaars laten 
zich bij hun werk op VAAK leiden 
door de interesse van kinderen, maar 
dat betekent niet dat er voor volwas-
senen niets te beleven is. De KAAP is 
een dagje uit voor het hele gezin. De 
kunstwerken zijn indrukwekkend en 
als de kinderen nog ronddollen over 
het terrein kunnen de ouders op het 
terras bijkomen met een kop koffie of 
een glaasje wijn. En luisteren naar de 
muziek die op het podium gespeeld 
wordt.

De kinderen kunnen gratis naar 
KAAP tegen inlevering van onder-
staande coupon. KAAP is geopend op 
alle zondagen en op pinkstermaandag 
van 11 mei tot en met 22 juni van 
10.00 tot 18.00 uur. Meer informa-
tie is te vinden op de website www.
kaapweb.nl.

Kunstfestival op Fort Ruigenhoek
door Sylvia van der Laan

Fort Ruigenhoek in Groenekan is dit jaar de plaats waar de kleine biënnale zich afspeelt. Een biënnale is een 
internationaal kunstfestival dat iedere twee jaar wordt gehouden. ‘Klein’ betekent in dit geval dat het in de 

eerste plaats bedoeld is voor kinderen en dat het aantal kunstwerken beperkt is.

Biologische tuinderij ’n Groene Kans 
pakt het jaar 2008 anders aan dan de 
voorgaande jaren. Een reden hier-
voor is, dat tuinderij ’n Groene Kans 
nu zeven jaar bestaat en dat is een 
mooi moment voor bezinning. Als het 
ware een soort ‘sabbatsjaar’, zoals de 
Israëlieten vroeger de opdracht kre-
gen om, na 6 jaar grondbewerking, 
het zevende jaar het land braak te 
laten liggen. Helemaal letterlijk wil-
len Floor van Ede en Jan Hilbert deze 
aanwijzingen echter niet nemen: ‘Een 
jaar het land helemaal braak laten lig-
gen, zal zoveel onkruid opleveren dat 
we de volgende jaren minstens dub-
bel zo hard zullen moeten werken!’  

Geen volledige braak dus, maar wel 
een jaar met wat minder en ‘een-
voudiger’ gewassen. Waarom? ‘We 
hebben de afgelopen jaren flink geïn-
vesteerd in de opbouw van de tuin. 
We zijn steeds efficiënter geworden 
en gebruiken inmiddels al het land dat 
we pachten. Echter, door ons enthou-
siasme en de wil om mooie producten 
te leveren, is er een aantal dingen 
blijven liggen.’ 

Bewegingsloos
Zo vertelt Floor over de website die 
weliswaar in de lucht hangt, maar 
helaas geheel bewegingsloos. En over 
de wens om eíndelijk eens rabar-
berplanten, bessenstruiken en andere 
vaste planten aan te planten. Jan 
vult aan: ‘De nieuwe schuur moet 
nog verder afgetimmerd worden en 
er komt een nieuwe spoelplaats. En 
het groentekraampje heb ik destijds 
als provisorium getimmerd, dus dat 
moet ook nog wat steviger worden 
herbouwd.’  

Zorgen
Trouwe klanten zullen zich nu wel-
licht zorgen maken of ze nog wel 
hun favoriete groenten kunnen kopen 
bij het groentekraampje. Dit kan nog 
steeds, maar de openingstijden zijn 
ook aangepast: vanaf de eerste oogst 

is de tuin elke zaterdag geopend (van 
10.00 tot 16.00 uur). Tijdens dit sab-
batsjaar zal het assortiment wat gerin-
ger zijn dan in de andere jaren. 
Nieuw in 2008 is dat klanten ook zelf 
groenten mogen oogsten. Floor: ‘Ook 
het ‘zelf plukken’ is iets, waar we 
intern al vele malen over gesproken 
en gedacht hebben. Dit jaar gaan we 
het ook echt in praktijk brengen. Daar 
verheug ik me al op, want de keren 
dat we mensen zelf hebben laten oog-
sten (tijdens de open dagen), was dit 
erg leuk voor zowel groot als klein!’ 

Eerste oogst
De eerste oogst (o.a. aardbeien, spina-
zie, bonen en lente-uitjes) verwachten 

Floor en Jan rond half juni. Als u de 
eerste zaterdag niet wilt missen, kunt 
u een email schrijven (groenekans@
zonnet.nl) of bellen (0346 574636) 
en dan krijgt u automatisch bericht 
wanneer het groentekraampje voor de 
eerste keer open gaat.
Door de weeks kunt u voor de biolo-
gische Groenekanse groenten terecht 
bij de Natuurwinkel op Hessenweg 
127 in de Bilt. Zij zullen dit jaar (in 
tegenstelling tot andere jaren) ook 
tomaten en bonen van ’n Groene 
Kans verkopen.
In 2009 zal de tuinderij weer op de 
‘oude manier’ draaien, met een nieu-
we kraam en met een groter assorti-
ment.

Grote kunst voor kleine mensen

COUPON

Kinderen mogen tegen inlevering van deze coupon gratis* naar KAAP. 
De beeldende kunsttentoonstelling voor kinderen en hun familie op fort 
Ruigenhoek.

Kaap is alle zondagen geopend van 11 mei t/m 22 juni van 10.00 uur 
tot 18.00 
Voor meer informatie www.kaapweb.nl

Voor en Achternaam ________________________________________

Adres ____________________________________________________

Postcode woonplaats ________________________________________

Email ____________________________________________________

* maximaal 2 kinderen per volledig ingevulde coupon. 

2008 is een soort sabbatical voor ’n Groene Kans.

De expositie van Beeldentuin/Gale-
rie Westbroek aan de Kerkdijk 154 
in Westbroek, tel. 0346 281930, 
is gratis te bezoeken van 17 mei 
tot en met 29 juni en geopend van 
vrijdag tot en met zondag van 12.00 
tot 17.00 uur. Parkeren is mogelijk 
op het weiland schuin tegenover de 
boerderij, met uitzondering van de 
zondagen. Meer op www.galerie-
westbroek.nl.

Sabbatical in 2008 voor ’n Groene Kans

Expositie Buitenbeeld weer in beeld



We hebben er zin in.

Voordeel
nieuws

2 STUKS

Verras je moeder!

Week 19 2008
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 10 mei 2008.

Ovenbest brasseriebrood
bieslook of hazelnoot en rozijn
per stuk

Fricandeau 
bruschetta
met Italiaanse 
kruiden
100 gram

Kipfilet Bombay
met Indiase kruiden
100 gram

Chogal 
chocoladeplakken
melk of puur, OP=OP
gemaakt van echte 
Belgische chocolade
lekker voor op brood
doosje 8 x 2 plakken

Aardbeienwenertjes

Zondag 

11 mei

moederdag

1.79
kilo 4.48

1.59
1.89

kilo 15.90

0.99
kilo 9.90

1.39
1.79

2.99

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

tip
Kom proeven...Deze week hebben wij op 

woensdag en op zaterdag 
demonstraties bij ons in de winkel, waar u kunt 

proeven van speciaal voor u geselecteerde producten. 

339_ADV_WK19.indd   2 29-04-2008   12:20:08



Kunst en Genoegen en De Vrien-
denkring voerden een vrolijk open-
luchtconcert uit. Na de toespraak van 
Burgemeester Gerritsen op het balkon 
en het Wilhelmus was het tijd voor de 
ballonnen. Vanaf het volgestroomde 
plein dreef de straffe wind de massa 
oranje bollen richting Noordzee en 
met wat geluk misschien wel hele-
maal naar Schotland.

Het plein stond vol met hoge attrac-
ties. Kinderen konden er avonturen 
beleven. Je kon er kratten klimmen 
in een kooi, slingerballen op een pla-
teau, jumpen op het springkussen en 
wie niet bang was kon een hele hoge 
glijbaan op. Wie had het over bang? 
Het leek wel circus. Ze doken als 
getrainde artiesten met de vreemdste 
sprongen de diepte in. Intussen waren 
de allerkleinsten daar om de hoek aan 
het krijten en toverden 35 gekleurde 
tekeningen op het asfalt. 

De brandweerwagen met al die stoere 
spullen was ook zo’n avontuur. Met 
de helm op in die wagen mogen zit-
ten. Dat levert rode konen op. Maar in 
de middag gaf de brandweer, samen 
met het Rode Kruis, op de verdiepte 
parkeerplaats een heel bijzondere 
demonstratie. Een zware trekker was 
op een personenauto geknald en leun-
de zwaar op het voorste deel van de 
auto. Een slachtoffer zat bekneld. Het 
talrijke publiek zag hoe de gewaar-
schuwde brandweer arriveerde, hoe 
de auto werd verknipt, een uitbre-
kende brand werd geblust en het 
quasi-slachtoffer werd bevrijd. 

In Dijckstate was het andere koek. De 
glimmende smoeltjes rij na rij voor de 
poppenkast was een feest om te zien. 
Vooral leuk omdat de voorstelling 
werd begeleid door twee dames met 
gitaar. In de middag was het restau-
rant niet groot genoeg om de liefheb-

bers van ‘Sterk Spul’ te bergen. Ze 
zaten tot in de hal om te luisteren 
naar en mee te zingen met heerlijke 
smartlappen. Wat stralen die mannen 
een vreugde uit.

De grote tent voor hapjes, drankjes en 
feestelijkheden op de verdiepte par-
keerplaats bleek vaak nog te klein. In 
de middag werden daar de kinderen 
geschminkt die zich ademloos aan de 
gedaanteverwisseling onderwierpen. 

De optredens tijdens de Oranjeshow, 
waar ook dit jaar de plaatselijke talen-
ten solo en in groepjes acteerden, 
werden uitbundig toegejuicht. Tot 
slot werd in en rond de tent de avond 
feestelijk voortgezet en kon de Oran-
jevereniging terugzien op een zeer 
geslaagde dag.
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Nu 9,ÉÅ
Van 14,95

Campanula Addenda
‘Blue Star’ in hangpot.

Hiervan kunt u een
zomer lang genieten.

Potmaat 27 cm. Per stuk

in hangpot
Campanula

GroenRijk Hollandsche Rading - Tolakkerweg 138 - 035-5771425 - www.groenrijk.nl
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Met Belgerinkel naar de Winkel
De gemeente De Bilt doet mee aan de regionale campagne: Met Belge-
rinkel naar de Winkel. Opzet van de campagne is dat winkeliers klanten 
stimuleren om met de fiets boodschappen te doen. Fietsen is tenslotte 
gezond en milieuvriendelijk en het draagt bij aan de verbetering van de 
lucht¬kwaliteit. 

De campagne loopt van zaterdag 10 mei tot en met zaterdag 28 juni. De 
gemeente heeft alle winkeliers benaderd met het verzoek mee te doen aan 
deze campagne. Heel veel winkeliers doen gelukkig mee! Daarbij gaat het 
om winkeliers in Maartensdijk, De Bilt en Bilthoven.

Startmanifestatie
Op zaterdag 10 mei om 11.00 uur zal burgemeester A.J. Gerritsen de cam-
pagne starten. Op diezelfde dag is het ook World Fairtrade Day; dit is een 
internationale dag voor eerlijke handel. Daarom zal de start van de cam-
pagne plaatsvinden bij de Wereldwinkel aan de Hessenhof 9 in De Bilt. 

Fietsprijzen
Vanaf 10 mei krijgen klanten die met de fiets zijn gekomen van de deelne-
mende winkeliers een stempel op een speciale spaarkaart. Klanten mogen 
zo vaak deelnemen als zij willen en een onbeperkt aantal kaarten laten 
afstempelen. Aan het eind van de campagne worden onder de bezitters van 
volle spaarkaarten leuke (fiets-)prijzen verloot.

Ontdek literatuur op de fiets
In de regio De Bilt, Soest en Zeist is sinds kort een literaire fietstocht uitge-
zet. Op woensdagmiddag 14 mei van 16.00 tot 17.00 uur wordt deze fiets-
tocht in Hotel Theater FIGI in Zeist alleen voor genodigden officieel gepre-
senteerd. Mevrouw A. Raven, gedeputeerde cultuur van Provincie Utrecht, 
verricht de opening. Burgemeester Gerritsen van De Bilt zal samen met 
Mevr. F.J. Leenders, wethouder cultuur Zeist de bijeenkomst afsluiten.

De tocht bestaat uit een mooi vormgegeven kaart en een handig boekje. 
Hierin staan 34 literaire locaties in de gemeenten De Bilt, Soest en Zeist 
beschreven. Deze locaties zijn interessant om literaire redenen, óf omdat er 
een dichter/ romanschrijver woont of heeft gewoond, óf omdat een dichter/ 
romanschrijver over die plek heeft geschreven. Bijvoorbeeld het geboorte-
huis van Hendrik Marsman aan de 2de Dorpstraat in Zeist is een literaire 
plek. Zo ook het KNMI in De Bilt, omdat Gerrit Achterberg er een gedicht 
over schreef.
Het is een buitengewoon gevarieerde fietstocht met prachtige natuur- en 
culturele hoogtepunten. De tocht voert de fietser langs oude stadswijken, 
rustige buurten met villa's, lustwarandes, buitenplaatsen, parken, duinen, 
een eeuwenoud kerkpad en dwars over een oude stuwwal uit de ijstijd.
De fietstocht is o.a. te koop voor € 9,50 bij bibliotheken in de gemeenten 
De Bilt,.

Koninginnedag in Westbroek
38 Tractoren deden zaterdagavond 26 april mee aan het traditionele ringrijden in de prinses Christinastraat. In een 
lekker voorjaarszonnetje zag het talrijke publiek hoe de brullende monsters bemand door een handige chauffeur 
en een trefzekere ‘toreador’ probeerden het ringetje uit de lucht te prikken. Wilma van Barneveld hing na elke 
geslaagde poging met engelengeduld de ring weer op. Twee keer verdween de ring in een straatput maar kon geluk-
kig weer worden opgevist. 
Martijn Bouwman en Rik Nap. (nr. 18) met hun Bokito trekker waren het meest trefzeker en wonnen de beker. De 
mooiste trekker was van Cor Bouwman en Marcelle van Dijk (nr. 16): Een dame in een boerka als ringsteekster met 
Geert Wilders himself achter het stuur. Ook zij kregen een beker.[MN]

Martijn Bouwman en Rik Nap waren de besten.
De mooiste trekker: Cor Bouwman 
en Marcelle van Dijk.

In het Leendert Meeshuis op het Berg en Boschterrein gaf Henk Hendriks 
met zijn orgel Knabbel en Babbel de viering van Koninginnedag een muzi-
kaal tintje. Hendriks bracht met dit orgel later ook nog een bezoek aan De 
Biltse Hof. Henk Hendriks zelf was op 28 april door burgemeester Janssen 
van Zeist gehuldigd voor 40 jaar trouwe orgeldienst in Zeist. [GG]

Koninginnedag Maartensdijk
door Kees Pijpers

Het was die ochtend om acht uur al stampvol op het Maertensplein, want de kindervrijmarkt. werd met 
meer dan honderd marktplaatsen opgetuigd. Daar lag tussen oude zaken ook het modernste speelgoed.

Ook de burgemeester laat ballonnen 
op?

Voor de poppen waren die glimmende 
smoeltjes rij na rij een feest om te 
zien.

Je kon er kratten klimmen in een 
kooi.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
•	Bilthoven: aanbrengen bergbezinkbassin Boslaan, tot half mei 2008;
•	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;
•	 	Bilthoven:	asfalteren	kruising	Maartensdijkseweg	–	Vuurscheweg:	13	mei	2008	

vanaf 20.00 uur tot 06.00 uur;
•	Bilthoven:	asfalteren	bocht	Melkweg:	14	mei	vanaf	20.00	tot	06.00	uur;
•	 	Bilthoven:	asfaltreparaties	in	de	Gezichtslaan	(bebouwde	kom):	14	mei	vanaf	
20.00	–	06.00	uur;

•	 	Bilthoven:	asfaltreparaties	Leyenseweg	(deel	spoorlijn	–	2e	Brandenburger-
weg):	14,	15	en	16	mei	vanaf	20.00	tot	06.00	uur;

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;
•	Maartensdijk:	herbestrating	Prinses	Margrietlaan:	tot	9	juni	2008.

Vergunningen, Toezicht en Onder-
steuning

Aanvragen om vergunning 
(artikel	41	Woningwet)
Reguliere bouwaanvraag
•		Hollandsche	Rading,	Graaf	Floris	
V	weg	46,	veranderen	sleufsilo	in	
overkapping schapen;

•		Maartensdijk,	Prinses	Irenelaan	4,	
plaatsen dakopbouw.

Reguliere	bouwaanvraag	1e	fase
•		Groenekan,	Veldlaan	1,	oprichten		

appartementengebouw.
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	bouwvergunningen
•		Hollandsche	Rading,	Sparrenlaan	

3, (29-04-2008);
•		Maartensdijk,	 Kon.	 Wilhelmi-

naweg 5, plaatsen dakkapel 
(25-04-2008);

•		Westbroek,	Kerkdijk	65,	verande-
ren schuur (25-04-2008).

Verleende	Sloopvergunning	
•		Groenekan,	 Eiklaan	 14,	

sloop asbesthoudende leien 
(25-04-2008);

•		Groenekan,	 Nieuwe	 Weteringse-
weg 140, sloop woonhuis met 2 
schuren (25-04-2008);

•		Groenekan,	Lindenlaan	66,	 sloop	
clubgebouw en kleedruimte 
(25-04-2008).

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 bouw- of bestemmings-
planinformatie,	 maak	 dan	 een	
afspraak	met	de	afdeling	Vergun-
ningen	en	Toezicht	op	werkdagen	
van	 08.30	 uur	 tot	 12.30	 uur	 en	
op	 dinsdagen	 ook	 van	 15.00	 –	
19.00	 uur	 via	 telefoonnummer	  
(030)	 228	 94	 11.	 Voor	 ter	 inza-
ge liggende stukken en overige 
informatie	 (geen	 bestemmings-
plan)	kunt	u	zonder	afspraak	op	
bovengenoemde	 openingstijden	
bij ons langskomen.

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

Vergunningen en Toezicht

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie 

opgenomen, waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige vermelding van de bekendmakingen voor 

de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BBC en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.

BoodschappenPlusBus:	Rijdt	voor	de	hele	gemeente	De	Bilt
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel) 
Woensdag	7	mei:	IKEA	Amersfoort	
Informatie	via	tel.	(030)	220	34	90	of	(0346)	21	41	61.
 
Wijkservicecentrum	MENS Maartensdijk,	Tel:	(0346)	21	10	55
Locatie:	Dijckstate,	Maertensplein	96,	3738	GR	Maartensdijk
Wijkprojectleider:	Hilde	Evers,	telefoon:	(030)	220	34	90	of	
06 48 64 19 90 
e-mail:	h.evers@mensdebilt.nl	
 
Helpdesk	Wonen,	Welzijn,	Zorg	Maartensdijk:	
Openingstijden:	maandag,	dinsdag,	donderdag,	vrijdag	van	09.00	tot	15.00	
uur.	Telefoon	Helpdesk:	(0346)	21	10	55.
De	Helpdesk	is	gesloten	op	maandag	12	mei	(Pinksteren)

Spreekuren	dinsdag	13	mei:
•	Van	09.30	tot	10.30	uur:	adviseur	wonen,	welzijn,	zorg
•	Van	10.30	tot	11.30	uur:	mantelzorgconsulent
 
Internetcafé: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en 14.00 
tot 16.30 uur 
Voor	gratis	hulp	bij	het	Internetten:	bel	de	Helpdesk	voor	een	afspraak.
 
Restaurant	Dijckstate
Altijd	keuze	uit	drie	menu’s.
Maandag	t/m	zondag	12.00	-	13.30	uur
Maandag	t/m	vrijdag	17.00	–	18.30	uur

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
wijkprojectleider	Patty	van	Ziel,	telefoon	(030)	220	17	02	of	
06 29 45 82 43
e-mail:	p.vanziel@mensdebilt.nl
 
Helpdesk	Wonen,	Welzijn,	Zorg	
De	Bilt	West,	tel.	(030)	221	75	50
Openingstijden	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	9.00	tot	12.30	uur.

Op	maandag	12	mei	is	de	helpdesk	in	verband	met	Pinksteren	gesloten.
 
Spreekuren
•	 	Donderdag	8	mei	van	13.00	tot	14.00	uur	Willemien	Hak,	mantelzorgcon-

sulent.
•	 	Donderdag	8	mei	van	14.00	tot	16.00	uur	Anke	Vergeer,	Trefpunt	/	Kwin-

tes.
•	 	Vrijdag	9	mei	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	volgens	afspraak.
•	 	Maandag	 12	mei	wijkservicecentrum	 in	 verband	met	 Pinksteren	 geslo-

ten.
•	Dinsdag	13	mei	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	volgens	afspraak.
•	Woensdag	14	mei	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	open	inloop.
 
Internetcafe
Maandag-	 en	 vrijdagmiddag	 van	 15.00	 tot	 17.00	 uur	 (geen	 begeleiding).	
Voor	iedereen	van	18	jaar	en	ouder.

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk 
De Bilt, De Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, Kwintes, 

Provincie Utrecht,
SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.

Agenda	Wijkservicecentra
7 - 14 mei 2008
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Commissie van advies voor Burger & Bestuur
De commissie van advies voor Burger & Bestuur ver-
gadert op donderdag	15	mei	2008	om	20.00	uur	in	de	
voormalige raadzaal van het gemeentehuis te Bilthoven. 
Voorafgaande	aan	de	commissievergadering	vindt	vanaf	
19.30	uur	het	informeel	contact	plaats	in	de	Bilthal.

Agenda
Voorzitter:	de	heer	P.H.	Boos
Secretaris:	Mevrouw	mr.	Drs.	J.L.	van	Berkel

Voor	 deze	 vergadering	 zijn	 de	 betreffende	 portefeuille-
houders uitgenodigd.
20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Verordening naamgeving en nummering 
20.15	uur	 3.		Investeringen	 brandweer	 2008De	 raad	

wordt	voorgesteld	om:
 1.   het in de begroting voor Brandweer-

investeringen geraamde bedrag van  
€  419.000 beschikbaar te stellen;

 2.   een extra krediet van €  24.000 beschik-
baar te stellen voor 2008. 

20.35	uur	 4.		Herbouw	 kantoor	 Brandweer	 te	 Biltho-
ven

21.00	uur	 5.	Herinrichting	Sportpark	Van	Eck	te	
21.20	uur	 6.	Project	Mens	
22.20 uur 7.  Vaststelling kort verslag d.d. 10 april 

2008
22.25	uur	 8.	Mededelingen
	 	8.1.		Bespreking	van	de	 lijst	met	 toezeggin-

gen	en	afspraken	t/m	april	
 8.2. Overige mededelingen 
 8.3.  Terugkoppeling regionale organen/ver-

bonden	partijen								
22.35	uur	 9.	Rondvraag	
22.40	uur	 10.	Sluiting

Commissie	van	advies	Openbare	Ruimte
De	commissie	van	advies	Openbare	Ruimte	vergadert	op	
donderdag	15	mei	2008	om	20.00	uur	in	de	Mathilde-
zaal van	 het	 gemeentehuis	 te	 Bilthoven.	 Voorafgaande	
aan	de	commissievergadering	vindt	vanaf	19.30	uur	het	
informeel	contact	plaats	in	de	hal	van	Jagtlust.

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

Voor	deze	vergadering	 is/zijn	de	betreffende	portefeuil-
lehouders uitgenodigd.
20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05	uur	 2.		Vaststellen	 bestemmingsplan	 Westbroek	

2007
21.00	uur	 3.		Standpunt	 inzake	 aanpassing	 vliegveld	

Hilversum
21.20 uur 4.   Vaststellen geactualiseerde Bouwverorde-

ning De Bilt 2008 
21.35	uur	 5.		Kredietvoorstel	 voor	 sloop	 bunker	 voor-

malig	MOB-complex	Larenstein
21.50 uur  6.  Duurzaamheidsnotitie De Bilt
22.50 uur  7.  Vaststelling kort verslag d.d. 10 en 17 

april 2008
22.55	uur	 8.	Mededelingen
	 8.1.		Bespreking	van	de	lijst	met	toezeggin-

gen	en	afspraken	t/m	april	2008	
 8.2.  Ocerige mededelingen n.a.v. 

raadsvergadering(en)
 8.3.  Terugkoppeling overige regionale orga-

nen
23.05	uur	 10.	Rondvraag
23.10	uur	 11.	Sluiting

Commissies vergaderen
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In verband met de komende feestdagen zijn het gemeen-
tehuis en de milieustraat gesloten op:
•	 Maandag	12	mei	2008	(Tweede	Pinksterdag).

Het	 servicepunt,	 Tolakkerweg	 219	 in	 Maartensdijk	 is	
gesloten op:
•	 Maandag	12	mei	2008	(Tweede	Pinksterdag).

Sluiting feestdagen Regionale Sociale Dienst
In verband met de feestdagen is het kantoor van de Regi-
onale	 Sociale	 Dienst	 Kromme	 Rijn	 Heuvelrug	 (RSD),	
Het	Rond	6	te	Zeist	op	maandag	12	mei	(Tweede	Pink-
sterdag)	gesloten.	
De RSD is op genoemde datum ook telefonisch niet 
bereikbaar.	

Medio	 december	 2005	 is	 het	 dorps-
huis in Hollandsche Rading geslo-
ten	vanwege	 instortingsgevaar.	Vrij-
wel	direct	na	sluiting	is	een	tijdelijk	
dorpshuis voor de gebruikers van het 
oude dorpshuis neergezet, maar op 
de lange termijn biedt dit tijdelijke 
dorpshuis	 geen	 uitkomst.	 Voor	 het	
dorp	en	haar	 inwoners	 is	 een	nieuw	
dorpshuis	belangrijk.	De	gemeente	is	
al enige tijd, samen met andere par-
tijen	aan	het	kijken	wat	de	mogelijk-
heden	zijn	in	Hollandsche	Rading.		

Bureau Laagland’advies heeft in 
2006 een onderzoek gedaan naar de 
mogelijkheden	 voor	 een	 dorpshuis.	
In dit onderzoek is voornamelijk 
gekeken naar de mogelijke functies 
die	 in	 het	 gebouw	 zouden	 kunnen	
worden	 gevestigd.	 De	 uitkomsten	
van dit onderzoek vormen het uit-
gangspunt voor de realisering van 
het	nieuwe	dorpshuis.	Vervolgonder-

zoek	 was	 nodig	 naar	 de	 financiële	
en ruimtelijke haalbaarheid van een 
nieuw	 dorpshuis	 in	 combinatie	 met	
andere	 functies.	 Dit	 vervolgonder-
zoek	 wordt	 op	 dit	 moment	 uitge-
voerd door adviesbureau DHV uit 
Amersfoort.	

De gemeente betrekt een ambtelijke 
projectgroep en een klankbordgroep 
bij	het	proces.	Deze	klankbordgroep	
bestaat uit betrokken personen of 
instellingen uit het gebied rondom 
het	oude	dorpshuis.	De	tennisvereni-
ging,	 de	 Bosbergschool,	 de	 Peuter-
speelzaal, de Buitenschoolse Opvang 
(BSO),	 het	 comité	 nieuw	 dorpshuis	
Hollandsche Rading, de beheerders 
van	het	oude	dorpshuis	en	 inwoners	
van Hollandsche Rading  zijn verte-
genwoordigd	in	de	klankbordgroep.	

Tijdens	 een	 kick-off-bijeenkomst	
is de klankbordgroep geïnformeerd 

over de plannen en zijn de uitgangs-
punten voor het vervolgonderzoek 
gecontroleerd.	 Daarnaast	 konden	 de	
leden van de klankbordgroep hun 
ideeën,	 wensen	 en	 behoeften	 aan-
geven	 rond	 de	 ontwikkeling	 van	
het	 nieuwe	 dorpshuis	 en	 de	 naaste	
omgeving.	De	gemeente	betrekt	deze	
inbreng bij het in kaart brengen van 
de	mogelijkheden.
Een eerste concept, bestaande uit 
enkele ruimtelijke modellen voor de 
ontwikkeling	 van	 een	 nieuw	 dorps-
huis in combinatie met andere func-
ties, is inmiddels besproken met de 
klankbordgroep.	

Op	dit	moment	wordt	het	vervolgon-
derzoek	afgerond.	De	resultaten	van	
het	vervolgonderzoek	worden	in	juni	
ter informatie aangeboden aan de 
raad.	Tot	dat	moment	is	de	informatie	
over de verschillende modellen nog 
vertrouwelijk.

Op	 19	 mei	 aanstaande	 van	 19:30	
uur	 tot	 21.30	 uur	 organiseert	 de	
gemeente	De	Bilt	in	samenwerking	
met de Johan Cruijff Foundation een 
informatieavond over een Cruijff 
Court.	 De	 avond	 wordt	 gehouden	
in	 het	H.F.	Witte	 Cultureel	&	Ver-
gader Centrum, Henri Dunantplein 
4.	 Belangstellenden	 zijn	 van	 harte	
uitgenodigd	de	avond	bij	te	wonen.

Een Cruijff Court is een ontmoe-
tingsplek, een plaats om veilig te 
kunnen	 sporten	 en	 een	 plek	 waar	
thema’s als gezondheid, integratie, 
samen spelen en respect voor elkaar 
centraal	staan.	Het	doel	van	de	infor-
matieavond is om nog eens duide-

lijk	 uit	 te	 leggen	 wat	 een	 Cruijff	
Court	 is.	Er	 is	vanuit	diverse	bron-
nen gebleken dat er onduidelijkheid 
bestaat	 over	 wat	 een	 Cruijff	 Court	
is	en	hoe	dit	eruit	ziet.	Tijdens	deze	
avond	 is	 er	 een	 vertegenwoordiger	
van de Cruijff Foundation – KNVB 
velden	 aanwezig	 om	 te	 vertellen	
over de ervaringen van de founda-
tion	 met	 dergelijke	 voetbalvelden.	
Na de presentatie is er gelegenheid 
tot	het	stellen	van	vragen.	

De avond gaat niet over de indeling 
of de visie van het terrein gelegen 
tussen	de	Buys	Ballotweg,	Aeolus-
weg	en	Cumulusweg.

Koninklijke  
Onderscheidingen
Op	 vrijdag	 25	 april	 jl.	 heeft	 de	 burgemeester	 weer	 een	 twaa l f t a l	 
Koninklijke	Onderscheidingen	uitgereikt.	De	verdiensten	waarop	de	onder-
scheiding	werd	toegekend	waren	erg	gevarieerd,	van	veertig	jaar	actief	bij	
de	korfbalvereniging	tot	een	kinderarts	met	vele	vrijwillige	nevenactivtei-
ten.	In	onze	gemeente	zetten	veel	mensen	zich	in	voor	vele	doelen.	Vaak	
zonder	eigenbelang	en	in	alle	bescheidenheid.	Kent	u	ook	iemand	waarvan	
u denkt dat die in aanmerking komt voor een onderscheiding?

Wanneer kom je in aanmerking voor een lintje?
Om in aanmerking te komen voor een lintje moeten mensen zich ver-
dienstelijk	 maken	 (of	 hebben	 gemaakt)	 voor	 de	 samenleving.	 Het	 gaat	
dan om activiteiten die in bijzondere mate uitstijgen boven hetgeen in het 
maatschappelijk	 verkeer	 als	 “normaal”	 wordt	 beschouwd.	 Decoratie	 bij	
automatismen,	zoals	een	40-jarig	jubileum	in	een	werkkring,	is	enkele	jaren	
geleden	afgeschaft.

Om	 in	 aanmerking	 te	 komen	moet	men	wel	 eerst	worden	 voorgedragen.	
Iedereen	kan	iemand	anders	voordragen.	

Hoe vraag je een lintje aan?
De eerste stap is contact opnemen met het gemeentehuis, afdeling Kabinet, 
om	te	bespreken	of	het	voorstel	haalbaar	is.	Denk	erom	dat	het	moet	gaan	
om	iemand	die	in	de	gemeente	De	Bilt	woont.

De	 tweede	 stap	 is	 het	 indienen	 van	 het	 volledig	 ingevulde	 aanvraagfor-
mulier.	Dit	kunt	u	opvragen	bij	afdeling	Kabinet	van	het	gemeentehuis	of	
downloaden	van	www.lintjes.nl	Aanvullende	stukken	zoals	een	curriculum	
vitae	(c.v.)	en	zoveel	mogelijk	ondersteunende	brieven	van	de	organisatie(s)	
waarvoor	betrokkene	actief	is,	kunt	u	opsturen	naar:

Gemeente De Bilt
Postbus 300
3720 AH Bilthoven
Afdeling Kabinet

Wanneer moet u de aanvraag uiterlijk inleveren?
Wilt	 u	 dat	 het	 lintje	 uitgereikt	 wordt	 bij	 de	 officiële	 Lintjesregen	 rond	
Koninginnedag,	zorgt	u	er	dan	voor	dat	uw	complete	aanvraag	uiterlijk	1	
augustus	binnen	is.

Wilt	u	dat	het	lintje	wordt	uitgereikt	tijdens	een	bijzonder	gelegenheid,	(bij-
voorbeeld	bij	afscheid	of	jubileum)	zorgt	u	er	dan	voor	dat	u	uw	aanvraag	
5	maanden	voor	de	bewuste	datum	indient	en	neem	voor	de	mogelijkheden	
hiervoor	altijd	contact	op	met	de	afdeling	Kabinet.

Wilt u nadere informatie?
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de afdeling Kabinet van het 
gemeentehuis,	telefoon	(030)	228	94	11.

Park Brandenburg: 14 mei 2008 opening 
voorterrein zwembad en sportschool 

Op	dit	moment	wordt	de	laatste	hand	gelegd	aan	de	herinrichting	van	het	voorterrein	van	het	zwembad	en	de	sport-
school	aan	de	Oude	Brandenburgerweg	in	Bilthoven.	Woensdag	14	mei	aanstaande	om	16.00	uur	opent	wethouder	
A.J.	Ditewig	tijdens	een	feestelijke	bijeenkomst	de	nieuwe	toegangsroute	naar	het	zwembad.	U	bent	van	harte	uit-
genodigd	hierbij	aanwezig	te	zijn.	Bezoekers	van	het	zwembad	en	de	sportschool	kunnen	dan	weer	op	een	normale	
manier	de	ingang	bereiken.	Hiermee	komt	een	einde	aan	een	periode	van	overlast.

Sluiting gemeentehuis, milieustraat en  
servicepunt tijdens de feestdagen

Dorpshuis Hollandsche Rading

Informatieavond 
Johan Cruiff Court

Openingstijden

De openingstijden van het poli-
tiebureau	aan	de	Hessenweg	194d	
in De Bilt zijn van maandag t/m 
donderdag	van	09.00-16.30	uur	en	
op	 vrijdag	 van	 09.00-21.00	 uur.	
Het spreekuur in het voormalige 
gemeentehuis	aan	de	Tolakkerweg	
in	Maartensdijk	is	op	maandag	van	
18.00-19.00	 uur	 en	 op	 donderdag	
van	09.00	tot	10.00	uur.

Het landelijk nummer van de 
politie	 is	 0900-8844.	Waar	 ook	 in	
Nederland kunt u met dit nummer 
de	politie	bereiken.	U	belt	natuur-
lijk	112	belt	als	elke	seconde	telt.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Afgelopen	week	viel	ons	oog	op	een	bericht	op	de	‘gemeentepagina’	in	De	
Vierklank.	De	kop	van	dit	bericht	‘luidde’:	‘Aanbieden	van	huishoudelijk	
afval	niet	toegestaan	op	de	milieustraat’.	Ons	verbaast	een	dergelijk	bericht.	
Altijd gedacht dat de milieustraat juist bestond voor het aanbieden van 
afval.	Wat	ons	betreft	had	de	kop	boven	dit	artikel	beter	kunnen	luidden:	
‘Hoe	klantonvriendelijk	kun	je	zijn’.

Gedurende de afgelopen jaren is de dienstverlening op het terrein van afval 
steeds	meer	onder	druk	komen	te	staan.	Huishoudelijk	en	GFT-afval	wordt	
wisselend	 om	 de	week	 opgehaald.	 Zeker	 gedurende	 langdurige	 perioden	
met	een	hoge	temperatuur	is	het	geen	feest	om	afval	 twee	weken	lang	in	
een	bak	te	hebben	staan	stinken.
De frequentie van het ophalen van tuinafval is verder bijna tot nul terug-
gebracht	(2	keer	per	jaar).	De	milieustraat	in	Maartensdijk	is	in	het	kader	
van	de	vooruitgang	opgeheven.	De	kosten,	die	de	gemeente	voor	dit	steeds	
smaller	wordende	pakket	 aan	 dienstverlening	 in	 rekening	brengt,	 zijn	 de	
afgelopen	jaren	bovenmatig	gestegen.

In	de	praktijk	redden	we	ons	als	gezin	met	een	grote	tuin	en	enig	beesten-
spul	door	ongeveer	om	de	week	zelf	afval	naar	de	milieustraat	in	Bilthoven	
te	brengen.	En	ja,	als	we	een	feestje	hebben	gehad	of	gewoon	voorafgaand	
aan	een	verblijf	in	het	buitenland	ons	afval	kwijt	willen,	zit	daar	ook	huis-
houdelijk	en/of	GFT-afval	bij.
 
Gemeente doe ons een lol en biedt ons een acceptabel pakket aan dienstver-
lening.	Het	op	de	milieustraat	niet	accepteren	van	huishoudelijk	en	GFT-
afval	is	idioot	en	leidt	tot	ongewenste	discussies	tussen	welwillende	burgers	
en	de	prettige	medewerkers	van	de	milieustraat.
 
Arjen	R.	Jaarsma,	Hollandsche	Rading



Burgemeester de Groot van Baarn hijst de vlag in 
Lage Vuursche.

Op Koninginnedag is oranje natuurlijk de hoofdkleur.

Mevrouw Ossuch is ook op 30 april jarig. Ze wordt 95 
jaar en krijgt felicitaties van de burgemeester.

Optocht met veel fantasie
De traditionele Koninginnedagoptocht in Westbroek trok evenals andere jaren weer veel kijkers. De toeschouwers zagen prachtige 
wagens en opmerkelijke taferelen aan zich voorbij gaan. Er was, zo kon je wel zien, veel tijd en energie in gestoken. Gelukkig was het 
droog maar wel winderig. Alle deelnemers bleven gelukkig overeind.

De Stampertjes hadden een prachtige wagen vol 
smurfen.

Drie welgevulde Nijntjes maakten de hele tocht te 
voet

Modern vrouwelijk personeel bood zich aan voor allerlei klussen.

Na de openingswoorden van burgemeester Arjan 
Gerritsen hijst de voorzitter van de Oranjevereniging 
Ebbe Rost van Tonningen de vlag.[HvdB]

Een kleine nazaat van Graaf Floris V in gezel-
schap van een alleraardigste gravin liepen (ook) 
mee in de optocht.[HvdB] 

Graaf Floris V was in 1296 gevangen geno-
men op de Graaf Floris V -weg in Holland-
sche Rading. Nu was hij weer terug in ging 
te paard aan het hoofd van de optocht door 
het dorp. [HvdB] 

Hollandsche RadingWestbroek

Lage Vuursche

Organiseert zaterdag 17 mei 

Kinderkleding-
speelgoedbeurs

verkoop van 9.00 tot 12.00 uur

Landwinkel De Tolboom
Eyckensteinsesteeg 13
3738 LD  Maartensdijk  
(achter restaurant de Mauritshoeve)

Meer info of kraam reserveren?
Bel Renate Steenwijk tel.: 0346-211614 / 
06-52341613 
detolboom@landwinkel.nl

Zoek jij een uitdagende functie? 
Dan ben jij misschien wel de:

Secretaresse (20 – 24 uur)

die wij zoeken!

Total Compliance & Outsource BV is een 
belastingadvieskantoor met veel internationale 
relaties. Ter aanvulling van ons secretariaat in 
ons kantoor in Maartensdijk zoeken wij een 

enthousiaste alleskunner die ons 3 dagen per week, 
gedurende 20 – 24 uur, komt versterken.

De werkzaamheden
Als secretaresse van een aantal adviseurs ontvang 

je het bezoek, behandel je de telefoon, verwerk 
je de correspondentie en verzorg je alle overige 

voorkomende werkzaamheden binnen een 
kleiner bedrijf. Uiteraard krijg je de ruimte en 

mogelijkheid om je verder te ontwikkelen binnen 
onze organisatie.

Jouw talenten
Je beschikt over een opleiding op Havo-niveau, 

aangevuld met bijvoorbeeld een Schoevers 
opleiding en een flinke portie praktijkervaring. 

Een goede beheersing van de Engelse taal is een 
vereiste.

Wil je deze uitdaging aangaan? Richt dan z.s.m. 
een schriftelijke sollicitatie aan: Total Compliance 

& Outsource BV, t.a.v. Florina Hennipman, 
Postbus 14, 3738 ZL Maartensdijk of per e-mail 

aan florina.hennipman@totalcompliance.nl. 
Ook kun je haar bellen voor meer informatie op 

0346 21 79 10.

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

MOEDERDAG 11 MEI

De nachtmoDe 
collectie is

nU comPleet!!!

let oP!!
in de flyer bij de 
Vierklank zijn de 

modellen verwisseld 
hierdoor klopt 
de prijs niet!!

BiG shirt

€ 19,95

shortama

€ 34,95

nachthemD

€ 29,95

Bij PassenDe

DUster

€ 59,95



Het is de korfballers van DOS afge-
lopen zaterdag niet gelukt om de 
koploper Oranje Nassau uit Amster-
dam een nederlaag te bezorgen. Na 
de overwinning (12-7) op Huizen van 
vorige week reisden de Westbroekers 
met veel vertrouwen af naar Amster-
dam om het op te nemen tegen de 
koploper.

De eerste helft had DOS zeer veel 
mooie kansen in de wedstrijd alleen 
deze werden niet benut of werden 
door de scheidsrechter terug geflo-
ten. Oranje Nassau daarentegen had 
veel geluk en scoorde de meeste 
ballen welke richting de korf werden 
geplaatst. Door dit spelverloop werd 
de ruststand vertekend 10-4 in het 
voordeel van de Amsterdamse ploeg. 
Met nieuwe verdedigende afspraken 
in de rust, en proberend om het aan-

valsspel vast te houden werd begon-
nen aan de tweede helft.
Het bleek dat de tegenstander het zeer 
moeilijk had met deze speelwijze van 
DOS, waardoor de Westbroekers heel 
langzaamaan een inhaalrace begon-
nen. Uiteindelijk bleek de tijd net 
niet genoeg om de wedstrijd te keren 
en werd er verloren met 12-10. Het 
vertoonde spel, zeker in de tweede 
helft, geeft wel veel vertrouwen voor 
de komende wedstrijden, waarbij de 
eerstvolgende wedstrijd gespeeld gaat 
worden op 10 mei tegen Asonia. Deze 
wedstrijd begint om 
15.30 uur in Andijk.

De Groenekanse Masters 2008 zullen 
op maandag 7 juli 2008 plaatsvinden 
op de prachtige golfbaan Naarderbos. 
Eind van de ochtend wordt er gestart 
en 's avonds vindt traditiegetrouw 
het diner en prijsuitreiking plaats bij 
Dorpsbistro Naast de Buren te Groe-
nekan.
Voor dit toernooi worden inwoners 
van Groenekan uitgenodigd, die in 
het bezit zijn van hun Golfvaardig-
heidsbewijs of over een Handicap 
beschikken. Inmiddels hebben alle 
Groenekanse golfers een vooraankon-

diging per mail ontvangen. Mocht u 
golfen en in Groenekan wonen, maar 
nog geen email hebben ontvangen, 
contact u dan s.v.p. s.eringaard@hot-
mail.com Er zal ook dit jaar weer 
gestreden worden om de felbegeerde 
Wisseltrofee en veel lovende woor-
den en applaus tijdens het afsluitende 
diner, maar het samenzijn en de gezel-
ligheid blijven het uitgangspunt. 
De organisatie is in handen van Sas-
kia Eringaard, Florence Mittendorff,  
Aldo Luinge en Joop de Bruijne (ook 
voor inlichtingen tel. 06 46036922).
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Waarschijnlijk kent iedereen de 
fanfare wel van de optredens op 
straat, maar misschien weet niet 
iedereen wat er verder nog wordt 
gedaan. Zo speelt men 's woensdags 
allerlei soorten muziek, van pop 
tot klassiek, worden er regelma-
tig concerten gegeven en heeft de 
vereniging eigen docenten die in 
het Dorpshuis muzieklessen geven. 
Lijkt het je leuk om eens wat meer 
van fanfare ‘Vriendenkring’ te zien, 
of lijkt het je leuk om muziekles te 
krijgen? Dat kan! Komende woens-
dag, 7 mei, is er Open Huis in het 
Dorpshuis, van 19.30 tot 22.00 uur 
‘s avonds. Iedereen mag op deze 
avond gewoon binnen lopen, dus 
neem gerust anderen mee!
Op deze avond laat men het een en 
ander horen en zien van hoe het er 
in de fanfare aan toe gaat.
Je mag zelf uitproberen hoe het is 
om in het orkest te zitten. Als je 
wilt mag je ook proberen om een 
instrument te bespelen en je kunt 
aan iedereen vragen hoe leuk hij of 
zij het bij ‘Vriendenkring’ vindt! Je 

mag natuurlijk ook gewoon even 
wat komen drinken en voor de 
gezelligheid aanwezig zijn.

En nu jij!
Op deze avond bestaat ook de moge-
lijkheid je in te schrijven voor een 
introductiecursus ‘blaasmuziek’. 
Deze cursus wordt gegeven op vier 
dinsdagen in het Dorpshuis. De data 
zijn 17 en 24 juni en 1 en 8 juli.
In de cursus probeer je, met een 
groepje leerlingen, diverse blaas-
instrumenten uit. Ook wordt je het 
een en ander aan muzikale vorming 
bijgebracht. Het lesgeld voor deze 
cursus is maar 10 euro.
De cursus wordt gegeven door een 
bevoegd muziekdocent, Femke 
Lunter.
Mocht je na de cursus besluiten om 
muziekles te nemen, dan stelt fan-
fare ‘Vriendenkring’
gratis een instrument ter beschik-
king!

Voor meer informatie: Arie de Bree, 
tel. 0346 282292.

Open Huis bij Fanfare 
‘Vriendenkring’

Iedere woensdagavond repeteert in het Dorpshuis van Westbroek de 
fanfare ‘Vriendenkring’.

Ze hadden een leuk plan bedacht. 
Op èèn na waren ze er allemaal. 
Vijftien huisvrouwen met variërende 
leeftijden. Gymleraar Harry Achter-
berg (62) uit Utrecht wist van niets. 
Het was voor hem gewoon de laatste 
avond, dacht hij. Ze zaten in de zaal 
van Het Dorpshuis in de kring te 
praten toen De Vierklank op afspraak 
binnen kwam. Daarna hebben ze hem 
in het zonnetje gezet met toespraakjes 
en veel cadeautjes. Hij werd zelfs 
massaal toegezongen. Even was hij 
stil. Dit afscheid had hij niet ver-
wacht. Hij heeft het uitgelegd, want 

niets doen is er nog lang niet bij en 
zei: ‘Ik vind het jammer om te stop-
pen, maar het is niet anders. Wij gaan 
verhuizen naar onze dochter, die een 
camping heeft, vlak tegen de Pyre-
neeën in Zuid Frankrijk. Daar wil ik 
sportieve activiteiten opzetten, met 
loopgroepen de bergen in en vakan-
tiegangers de prachtige omgeving 
laten zien.’ 

Humor
In Westbroek worden de lessen gege-
ven onder de vlag van korfbalvereni-
ging DOS. Maar de pezige, gebruinde 

leraar deed en doet nog veel meer. Hij 
gaf een leven lang al sportlessen. 
Als militair, bij politie en brandweer. 
Nu nog aan personeel van een psychi-
atrische instelling, leidt loopgroepen 
door het bos en geeft les aan een 
groep in Tienhoven. Ook daar gaat hij 
mee stoppen. De dames vertelden hoe 
hij naast het lesgeven wordt geroemd 
om zijn humor. Ook nu weer werd er 
heel wat afgelachen om zijn vrolijke 
verhalen. Maar er moest toch voor 
de laatste maal nog gewerkt worden. 
Het werd met muzikale begeleiding 
een perfecte oefening vol vaart, die 

duidelijk liet zien met hoeveel plezier 
de gevorderde leerlingen dit doen. De 
dames zeiden het tot slot allemaal: 

‘We willen dit niet missen. We willen 
zo graag doorgaan en hopen op een 
nieuwe leerkracht.’

Gymleraar Westbroek stopt
door Kees Pijpers

De huisvrouwengym in Westbroek nam vorige week donderdagavond afscheid van hun leraar, die 21 jaar 
lang elke week met humor les gaf. Hoewel met spijt over het vertrek, werd het toch een vrolijke avond. Met 

spoed wordt er gezocht naar een nieuwe leerkracht, want de dames willen doorgaan.

Met toespraken en vele cadeautjes in het zonnetje gezet. 

Touwtrekken is een aparte sport
Het was ronduit hondenweer toen de 
touwtrekwedstrijd aan de vooravond 
van Koninginnedag in Westbroek 
begon. Maar dat was natuurlijk geen 

enkel bezwaar. Touwtrekkers kunnen 
tegen een stootje. Gaandeweg werd 
het weer steeds beter en toen kwamen 
ook steeds meer Westbroekers hun 
huis uit. Het werd nog gezellig druk 
op het feestterrein. 
Het is wel een aparte tak van sport, 
dat touwtrekken. Techniek speelt 
hierin een grote rol en ook de coach is 
belangrijk. Er verschenen zes heren- 
en vier damesteams op de baan. De 
toeschouwers zagen uiteindelijk dat 

bij de dames ‘Miss Holland’ de eerste 
prijs won. ‘Trekspeciaalzaak’ werd 
tweede en ‘Wacht maar tot we groot 
zijn’ derde. Bij de heren wonnen, 
net als vorig jaar, ‘De Houthakkers’ 
de beker. ‘De Woelratten’ werden 
tweede en ‘De Grondmonsters’ derde. 
Opmerkelijk was dat beide winnende 
teams de zelfde coach hadden: Piet 
de Waal. In het vrouwenteam had hij 
overigens ook twee dochters zitten. 
[MN]

Groenekanse Masters 2008

DOS heeft weinig geluk

Grootste 
Bingo Ooit

De Sponsor Bingo Loterij organi-
seert samen met zes goede doelen 
en bekende Nederlanders in mei 
2008 de tweede editie van Groot-
ste Bingo Ooit. Dit jaar gaat de 
opbrengst van de actie naar meer 
speelruimte voor alle kinderen in 
Nederland. 
Jantje Beton, één van de goede 
doelen die meedoen aan dit pro-
ject, heeft scoutinggroepen in heel 
Nederland gevraagd om mee te 
helpen aan een landelijke actie. In 
de week van 10 tot en met 17 mei 
zullen overal in Nederland scouts 
langs de deuren gaan om mach-
tigingen voor de Sponsor Bingo 
Loterij op te halen. In Maartensdijk 
kan men op 13, 14, 15 en 16 mei ’s 
avonds tussen 7 en 9 uur scouts aan 
de deur verwachten. Zij zullen dan 
vragen om een ingevulde machti-
ging, waarmee men voor minstens 
één jaar mee speelt met de Sponsor 
Bingo Loterij. Met de opbrengst 
van deze Grootste Bingo Ooit zul-
len honderden speelplekken voor 
kinderen worden aangelegd of ver-
beterd. Extra speelruimte voor kin-
deren is een noodzaak waar scou-
ting vanzelfsprekend achter staat.

De winnende teams. Links vooraan coach Piet de Waal. Rechts achteraan 
wedstrijdleider Jan van Zijtveld.

“Miss Holland’ was onverslaanbaar.

Bedankt voor ieders bijdrage aan een geweldig Oranjefeest.

 Nagenieten? Zie voor foto’s, film en uitslagen onze website:

 www.oranjeverenigingwestbroek.nl

 Het bestuur Oranjevereniging Westbroek.

advertentie



Rond houten tafeltje met 
onderblad Ø53 cm 35 cm 
hg., 3 d. bruine €10,-. Houten 
tafeltje (voor lectuur) met 2 
tableaus 63x33x40 cm. €10,-.  
Tel. 0346-212492.

Te koop gevraagd

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

Personeel Gevraagd

Welke 55+er heeft tijd om ons 
in grote TUIN te helpen? Heeft 
u er zin in? Bel 06-46624569

Diversen

Vorige week moet mijn porte-
monnee zijn ontvreemd. Wil 
diegene, die hem nu in bezit 
heeft a.u.b. de persoonlijke 
dingen in de brievenbus van 
Maertensplein 13 terug doen. 
Hij/zij heeft daar toch niets aan. 
Hartelijk dank.

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

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

Outlet vloerbedekking , prij-
zen v.a. € 5,00 per m2 , www.
mevoshop.nl
of bel 06-30186342

Moederdagtip: Geef een 
cadeaubon van BETTY'S 
CORNER!
of bel voor een afspraak:
06-33722022.
Zorg voor uw haar!
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Te koop of te huur BUNGALOW 
Holl. Rad. €349.000 k.k.  
Tel 06-54623282 (geen recrea-
tiewoning)

Antiek grenen KEUKEN buf-
fet €200,-. Salontafel 120x60 
glas met messing rand. €20,-.  
Tel. 030-2290963 na 17.00 uur

Nieuwe rollater. €50,-. 
Damesfiets. €50,-. Vouwfiets. 
€25,-. Loekie kinderfiets met 
zijwieltjes 12 ½ inch. €20,-. 
Po-stoel. €50,-. Douchestoel 
€50,-. Tel. 0346-211930.

Toiletverhoger. €15,-. 
Opklapbare toilet steunen. 
€15,- p.st. Handvaten voor 
douche en toilet diverse leng-
tes vanaf €7.50. Verstelbare 
stevige bedtafeltjes. €35,-.  
Tel. 0346-211930

Crosstrainer z.g.a.n. €50,-.  
Tel. 0346-213175

Koppelingsslot voor caravan 
scm gekeurd z.g.a.n. €20,-.  
Tel. 0346-213193

Konijnenhokken 1x binnen- 
buitenhok 1x losse buitenren. 
€20,-. Tel. 0346-211360

Mammoet skelter. €50,-.  
Tel. 0346-214196

Donkereiken kinderbox met bij-
passend boxkleed ziet er netjes 
uit. €30,-. Tel. 0346-214084

Camping gasflessen 1x groot en 
1x klein beiden halfvol. Samen 
€30,-. Tel. 0346-212558

Warme slaapzak geruit 190x70 
cm. polyester/viscose/poly-
amide lichtgewicht. €20,-.  
Tel. 0346-212492.
1 Jaargang bloemen + plan-
ten 2005.11 nummers. €2,00.  
Tel. 0346-214292.

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

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

Lekker buiten en toch wat verdienen? Dat kan… loop dan de 
Vierklank. Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor Lage 
Vuursche. Ben je geinteresseerd? Bel dan 0346-211992

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

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

Voor onze 2 kinderen 6 (m) en 10 (j) zoeken wij een gezellige 
opvang moeder in G’kan of omstreken. 1 En eventueel 2 x per 
week dins- en/of donderdag. Meer info bel 06-53786493

Loonbedrijf Boshuis vraagt minigraver/shovelmachinist en 
tractorchauffeur. Meer info bel 06-53779961

Adverteren in de Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

Poolse gasten
Van maandag 14 april tot en met vrijdag 18 april 
waren alweer voor de dertiende keer Poolse gasten 
o.a. bij het Groenhorstcollege op bezoek. Er wer-
den bezoeken gebracht aan Rotterdam, De Vierstee 
in Maartensdijk (sport), Soesterberg, Doorn en 
Utrecht. Ook de Efteling werd met een bezoek 
vereerd. Het bezoek werd afgesloten met een disco-
avond in Sojos. Van 25 mei t/m 29 mei bezoekt het 
Groenhorst College met een groep tweede klassers 
Miescisko.

Adviseur voor zorg en welzijn
Voor vragen op het gebied van zorg, welzijn, vervoer en wonen kunnen alle inwo-
ners van de gemeente De Bilt die gehandicapt of chronisch ziek zijn of 55 jaar en 
ouder terecht bij SWO De Zes Kernen. Cynthia Vrijsen kan u als ‘Adviseur voor 
Zorg en Welzijn’ op weg helpen door middel van advies, informatie, begeleiding 
en bemiddeling.
Telefonisch spreekuur: Maandag en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur
 telefoon: 030 220 34 90
 Dinsdag en woensdag van 9.00 tot 9.30 uur
 telefoon: 0346 214161
Inloopspreekuur : dinsdag van 9.30 tot 10.30 uur
 SWOM, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
Voor een persoonlijk gesprek of een huisbezoek kan een afspraak worden 
gemaakt. 

Samuze in De Duiventil
Op woensdag 14 mei organiseert De SWO De Zes Kernen De Bilt een optreden 
van Samuze. Samuze bestaat uit een groep enthousiaste amateur-musici van 
ongeveer 35 leden onder leiding van dirigent Ward van Woerkum. Het repertoire 
bestaat voornamelijk uit licht klassieke muziek en volksmuziek.
Het concert begint om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Zaal open vanaf 
19.45 uur
Kosten: 2 euro inclusief een kopje koffie of thee. Het optreden vindt plaats in 
SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6, De Bilt. Tel. 030 2203490.

‘The Hanson Hawaiian Minstrels’
 
Deze band brengt u op vrijdagavond 16 mei in tropische sferen!  Het repertoire is 
verfrissend en verrassend. Hun optreden is altijd een succes en brengt het publiek 
in de juiste stemming. Ze spelen traditionele Indische- en Krontjongliederen. 
Beleef dit tropisch muzikaal menu op een muzikale avond die u niet mag missen!. 
In de recreatieruimte van Dijckstate in Maartensdijk. Vrijdag 16 mei om 19.30 
uur. Kosten 3,50 euro incl. koffie of thee.

Wil je data weten van 
activiteiten van Sojos, 
of bijvoorbeeld foto’s 
bekijken, dan kun je de 
Sojos website bezoeken. 
De website van Sojos is 
te vinden op www.free-
webs.com/sojos1

S p e l l e t j e s m i d d a g 
Sojos
Op woensdag 7 mei zijn 
alle basisschoolkinde-
ren vanaf 6 jaar weer 
welkom op de twee-
wekelijkse spelletjes- 
en knutselmiddag van 
Sojos. Er wordt uiter-
aard weer een superleuk 
programma aangeboden 
door Guner, de tijdelijke 
vervanger van Hassan. 
Uiteraard zijn ook de 
vaste vrijwilligers weer 
van de partij. Deelname 
aan de middag is gra-
tis. De middag begint 
om 14.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. De erop 
volgende middag is op 
woensdag 21 mei.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 
8 mei zal de sportbus 
van ‘Sport Mee de 
Bilt’ weer in Maartens-
dijk neerstrijken op 
het schoolplein aan de 
Nachtegaallaan tussen 
15.15 uur en 17.00 uur. 
De sportbus bevat aller-
lei spelmaterialen die 
door de kinderen en de 
oudere jeugd gratis en 
onder begeleiding van 
vrijwilligers gebruikt 
kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan aller-
lei balspellen, maar ook 
bijv. steltlopen of een-
wieler. Bij slecht weer 
zijn de kinderen wel-
kom in Sojos waar het 
sportbus team een alter-
natief programma zal 
aanbieden..

Kids Only Disco
Op vrijdag 16 mei is 
er weer een Kids Only 
Disco avond in Sojos. 
De disco is bedoeld 
voor kinderen van 8 

tot 13 jaar en de entree 
bedraagt 1 euro. Uiter-
aard zullen de meeste 
vaste onderdelen weer 
aan bod komen, zoals 
stoelendans, danswed-
strijd, limbodansen, 
Idols, loting en natuur-
lijk weer een sneeuwbal 
dans. De avond duurt 
van 19.00 tot 21.30 uur 
en de entree is 1 euro. 
De volgende Kids Only 
is op 30 mei.

Cursus Weerbaarheid 
in Sojos
Vanaf woensdag 17 
september 2008 start in 
Sojos (i.s.m. Sport Mee 
De Bilt) weer een cur-
sus weerbaarheid voor 
kinderen van 10 tot 12 
jaar.

In de cursus ‘Weerbaar-
heid’ leren we je veel 
over onderwerpen zoals 
pesten en nee leren zeg-
gen en hulp vragen. 
Maar we doen ook aller-
lei oefeningen waarvan 

je sterker wordt. Op 
het eind sla je zelfs een 
plankje door! Heb je zin 
om mee te doen? Deel-
name kosten bedragen 
40,- euro voor 8 lessen 
van anderhalf uur (met 
U-pas 20,- euro).

Inschrijven kan recht-
streeks bij Sojos, tel. 
0346-210337 (evt. 
inspreken op het ant-
woord apparaat) of per 
email naar; 
sojos_sjjm@hotmail.
com , beide onder ver-
melding van naam, 
adres, leeftijd, telefoon-
nummer en emailadres. 
Zorg dat je er snel bij 
bent, want er zijn maar 
een beperkt aantal 
plaatsten beschikbaar. 
Jongens en meisjes krij-
gen gescheiden les en 
wel op de volgende tij-
den: jongens op woens-
dagmiddag van 16.15 tot 
17.45 uur en meisjes op 
woensdagmiddag van 
18.15 tot 19.45 uur.

Sojos Agenda



Het idee werd bij ons aangebracht 
door een lezeres, die zelf vragen had 
na hachelijke erva-ringen en zij is 
niet de enige. Regelmatig wordt door 
voetgangers en bestuurders, zowel 
jong als oud, naast ander verkeerd 
gedrag, ook onjuist voorrang geno-
men. Er wordt doorgaans te snel gere-
den en verkeerd geparkeerd. Doordat 
sommige begrippen tegenwoordig 
anders zijn verwoord is het voor 
de oudere verkeersdeelnemers niet 
altijd duidelijk wat er wordt be-doeld. 
Daarom eerst de definities: 

Bestuurders
Iedereen die gebruikt maakt van de 
weg is een weggebruiker. De weg-
gebruikers worden onderverdeeld in 
voetgangers en bestuurders. 
* Bestuurders zijn: fietsers, snorfiet-
sers, bromfietsers, brommobielers, 
bestuurders van een motorvoertuig 
(motor, auto, vrachtwagen, bus), trac-
tor, gehandicaptenvoertuig met en 
zon-der motor en ruiters. Bestuur-
ders zijn ook: lopende geleiders van 
rijdieren, trekdieren en vee, van een 
bespannen wagen (bv. getrokken door 
een paard) en van een onbespannen 
wagen (bv. geduwde handkar). Een 
hond is dus geen trekdier, ook al trekt 
hij nog zo hard.

Voetgangers
* Voetgangers zijn personen die zich 
te voet verplaatsen maar ook personen 
die aan de hand lopen met een fiets, 
snorfiets, bromfiets, motorfiets, kin-
derwagen of een klein voertuig zoals 
een kruiwagen of driewieler. Voet-
gangers zijn ook personen die zich 
voortbewegen door middel van skee-
lers, skateboard en step. En bestuur-
ders van een gehandicaptenvoer-tuig 
zonder motor worden alleen gerekend 
tot voetgangers als zij van een trot-
toir gebruik maken of oversteken 
van het ene naar het andere trottoir. 
Maar voor groepen voetgangers zoals 
colonnes, optochten, uitvaartstoeten 
die de rijbaan gebruiken, gelden de 
regels voor bestuurders van wagens.

Voorrang op de Dorpsweg
De maximum snelheid op de Dorps-
weg in Maartensdijk is 50 km, maar 
langzamer rijden mag ook. De Dorps-
weg is een weg met voorrangskruis-
punten. Op alle wegen die erop uit-
komen, van Dierenriem tot en met de 
Bantamlaan aan de zuidzijde en de 
Tuinlaan aan de noordzij-de, staat een 
bord met rode driehoek met de punt 
naar beneden. Bovendien zijn op het 
weg-dek haaientanden aangebracht. 
Voor alle bestuurders, komend vanuit 

de zijwegen, geldt dat zij voorrang 
moeten verlenen aan alle bestuurders 
op de Dorpsweg. De voetganger die 
op (het voetpad langs) de Dorpsweg 
loopt, dient daarom voorrang te ver-
lenen aan alle bestuur-ders die uit de 
zijwegen komen. De weggebruikers 
die vanuit uitritten komen moeten alle 
weggebruikers op de Dorpsweg vóór 
laten gaan.

Afslaan op de Dorpsweg
Voor alle bestuurders die op de Dorps-
weg rijden en willen afslaan naar 
rechts of naar links (geldt dus ook 
voor inritten!) moeten alle wegge-
bruikers (bestuurders èn voetgangers) 
op dezelfde weg vóór laten gaan, die 
hen tegemoet komen of die zich naast 
dan wel links of rechts dicht achter 
hen bevinden.

Voorrangsvoertuigen  
Voorrangsvoertuigen zijn motor-
voertuigen van politie, marechaus-
see, brandweer en zieken-vervoer die 
licht- of geluidsignalen gebruiken. 
Zij hebben overal voorrang boven het 
andere verkeer.
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Hoe hoort het in het verkeer ? (1)
Verkeersregels toegepast op Maartensdijk

door Kees Pijpers

De komende weken behandelen we verkeerssituaties in Maartensdijk en omgeving die door weggebruikers 
als heikele punten worden ervaren en geven uitleg hoe het hoort. De regels zijn doorgenomen met de 
bestuursleden van ‘Veilig Verkeer Nederland afd. De Bilt’, Otto en Enny Doornenbal van de bekende 

Autorijschool en voorzitter Gerard van Witzenburg. Als er bij de lezers van De Vierklank vragen zijn dan 
kunnen die worden ingestuurd.

Nieuwe verkeersregels
per 1 april 2008

Onderstaande veranderingen van snelheden zijn bedoeld om beter aan te 
sluiten bij het overige verkeer.

Skaters mogen behalve het voetpad of het trottoir ook het fietspad gebrui-
ken. Skaters mogen de rijbaan gebruiken als er geen fiets- of voetpad 
aanwezig is.

De maximumsnelheid van de bromfiets op de rijbaan wordt 45 km/uur. Dit 
geldt zowel binnen als buiten de bebouwde kom maar natuurlijk niet in een 
30 km zone en een woonerf. De maximumsnelheid van de bromfiets op het 
bromfietspad verandert niet. Deze blijft 30 km/uur binnen de bebouwde 
kom en 40 km/uur buiten de bebouwde kom. Datzelfde geldt allemaal ook 
voor gehandicaptenvoertuigen met een motor. De maximumsnelheid van 
gemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen op het trottoir of voetpad wordt 
6 km/uur.

Aanhangwagens, bestemd om door een motorvoertuig voortbewogen te 
worden, mogen niet geparkeerd worden op het voetpad, het trottoir, het 
fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad, ook niet als dat met de 
hand gebeurt.

Hangrecht
Het is iets van alle tijden, rondhan-
gende tieners en jongeren in kleine 
of grote groepen, vaak met fietsen en 
brommers erbij. Ze kletsen wat. Het 
zijn de jongeren van de straat. Op 
straat komen ze elkaar tegen en heb-
ben ze het over school, over de andere 
sekse, over kleding of muziek. Over 
wie ze zijn, over hoe de wereld is en 
heel vaak over niks bijzonders. 

Buurtbewoners ervaren overlast van 
groepen jongeren. Ze maken herrie, 
vooral 's avonds, met brommers en 
muziek. Kinderen kunnen niet slapen, 
ouders raken geïrriteerd. De buurt 
klaagt, de politie moet erop af. Veel 
mensen vinden dat jongeren van de 
straat moeten of alleen daar mogen 
staan waar ze geen overlast veroorza-

ken en waar de politie hen kan zien. 
Op de vraag 'Waar kunnen jongeren 
terecht?' kan een jongerenontmoe-
tingsplek (JOP) een goed antwoord 
zijn. Als er buiten geen vanzelfspre-
kende vrije ruimte is voor ontmoe-
ting, dan moeten we die creëren. Dat 
moeten ze daar in het Groenekanse 
gedacht hebben. En aan meer heb-
ben ze gedacht. Dat een JOP geen 
geïsoleerde voorziening is, maar een 
logisch onderdeel van de wijk, waar 
jongeren ook met de fiets of de brom-
mer even langs kunnen gaan. Dat het 
een prettige plek moet zijn op een 
prettige locatie, waar ze van alles kun-
nen zien en zelf gezien worden. En 
dat er best iets te doen mag zijn zoals 
kletsen, uitsloofspelletjes met de fiets 
of competitieve spelletjes. Maar dat 
er ook behoefte is aan een beschutte 
ruimte, een plek, die gelegenheid 
biedt voor favoriete lichaamshoudin-
gen als rekken en strekken, wiebelen, 
benen omhoog en languit hangen. En 
toen ze dat allemaal bedacht hadden 
borrelde vanzelf het idee op een des-
kundig ontwerper in te schakelen. 

Naar het uiteindelijk resultaat kijkend, 
kan niet anders dan de conclusie wor-
den getrokken, dan dat men voorals-
nog ruim is geslaagd. In de vorige 
Vierklank werd daarover geschreven. 
Abusievelijk was daar een stuk tekst 
weggevallen; tekst, die betrekking 
had op de titel van het verslag: ‘JOP 
gearriveerd en geplaatst’. Als iets of 
iemand ‘gearriveerd’ is, betekent dat 
o.a. ‘maatschappelijk geslaagd’ en 
wanneer iets of iemand ‘geplaatst’ 

is, betekent dit dat een plaatst of 
rangorde is bereikt, welke recht tot 
verdere deelname geeft. En dat was 
en is meer dan voor deze JOP van 
toepassing. Het is een fraai werkstuk 
geworden van Philip Somers. Uit-
voering en kleur zijn bijzonder goed 
afgestemd op de omgeving en daarin 
goed passend. 

In Oude Pekela en in Almere ont-
stond een poos terug ophef doordat 
ouderen werd verzocht niet langer 
samen te komen in het plaatselijke 
winkelcentrum en in de Mc Donalds. 
De invalidenkarren, het hardhorende 
geroddel en andersoortig geklep ver-
oorzaakte overlast voor de andere 
bezoekers. Groot onrecht natuurlijk, 
want waarom zou het hanggedrag 
van jongeren wél geaccommodeerd 
worden en zouden oudjes in de kou 
moeten staan? Reden voor het Nati-
onaal Fonds Ouderenhulp om voor 
deze senioren in onze samenleving in 
de bres te springen. Iedereen heeft ten 
slotte het recht om lekker te kunnen 
‘hangen’. 

Hoe kan het toch dat de mensen 
zich ondanks zoveel televisiekana-
len, internet, boeken, welvaart etc. zo 
enorm vervelen? Iedereen is toch zo 
druk, leeft een jachtig bestaan, komt 
niet meer aan sporten toe maar rent 
door het leven? Komt het door het 
verdwijnen van de verenigingsstruc-
turen in dit land dat er nu maar hang-
plekken voor iedere zich vervelende 
(en daarmee vervelende!) doelgroep 
worden ontworpen?

Maar terug naar Groenekan: Onlangs 
werd er een interview uitgezonden 
op de TV, waarbij het de bedoeling 
was (geweest) dat de hangjeugd van 
de Kastanjelaan Groenekan in beeld 
zou komen, maar het was één van die 
zeldzame avonden dat er geen hang-
jeugd was. Die zeldzame keer dat 
Groenekan op televisie kon komen 
wordt verstierd, doordat de jeugd die 
avond geen gebruik wilde maken van 
haar hangrecht. 

Pieter Feller (1952, kinderboeken-
schrijver) legitimeerde in een heel 
eenvoudige twaalf-regelige gedicht-
je dat hangrecht en wees en pas-
sant gelijk op de samenhang tussen 

hangrecht van oud en jong: 

Wij worden wel de hangjeugd genoemd.
Wij hangen op de hoek van de straat.
Vaak met zijn allen in een grote groep.
Er wordt gelachen, gerookt en gepraat.

Soms rijden we weg op scooter of fiets
om wat bier, snoep of sigaretten.
Maar er blijft altijd wel een stelletje
dat het hangen voort wil zetten.

Pa zegt, dat dit hangen vanzelf overgaat.
niet dat ik daar bij hem iets van zie,
want hij hangt elke avond met bier
en chips op de bank voor de televisie.

Henk van de Bunt

Mei activiteiten in Jongeren
Activiteitencentrum W4

In mei heeft Jeugd-Punt samen met de werkgroepen in W4 allerlei activitei-
ten gepland in het jongeren activiteitencentrum van De Bilt W4. 

Woensdag 7 mei Sportmiddag (12/15 jr.)
Van 12.30 t/m 17.00 zullen er de vetste sportgames zijn. Je kunt panna voet-
ballen, poolen, WII computeren, darten, tafelvoetbal, tafeltennis. Kom je 
inschrijven voor een eurie op deze dag en laat zien wat je kunt. Inschrijven 
kan vanaf 12.30 uur, kosten zijn 1 euro.

Donderdag 8 mei Sportmiddag (16/18 jr.)
Van 12.30 t/m 17.00 zullen er de vetste sportgames zijn. Je kunt panna 
voetballen, poolen, computeren, darten, tafelvoetbal, tafeltennis.. Kom je 
inschrijven voor een eurie op deze dag en laat zien wat je kunt. Inschrijven 
kan vanaf 12.30 uur, kosten zijn 1 euro.

Vrijdag 9 mei Open mic en hip-hop night (16+)
Studiogroep in W4 zal vanavond haar kunsten vertonen. Live on stage kun 
je mee spitten op de vetste beats. Heb je spitt talent en wil je dat aan publiek 
laten horen? Grijp dan nu je kans en kom langs! Ook als je niet kunt spitten 
kom langs dans op de beste hip-hop beats. Open van 20.00 tot 00.00 uur, 
Entree: 2 euro, legitimatie verplicht.

Zaterdag 10 mei Teenagedance (12 t/m 15 jr.)
Omdat jongeren van 12 tot 15 jr niet kunnen uitgaan hebben en er weinig 
te doen is voor deze jeugd wordt er een Teenagedance georganiseerd. DJ 
Rabia zal R&B, Hip Hop en tot 40 draaien. Trek je dope kleren aan en kom 
het uitchecken!! Deur open: 20.00 tot 23.30 uur. Entree 1 euro.

Zaterdag 16 mei Search for Talent
Van 20.00 tot 00.00 uur de eerste Searching for Talent avond. Tijdens deze 
avond zullen diversen talenten tussen de 15 en 23 jaar optreden. Entree 2 
euro. Wil jij je ook nog opgeven voor de Searching for Talent-avond in juni, 
kijk dan op www.b-pop.nl

W4, Weltevreden 4, http://www.jongerenactiviteitencentrum.hyves.nl, Tel: 
030 2204840.

Klankbord



Op zaterdag 17 mei a.s. organiseert Landwinkel De Tolboom aan de Eyc-
kensteinsesteeg 13 te Maartensdijk een kinderkleding c.q. speelgoedbeurs. 
Renate Steenwijk van De Tolboom vertelt dat zij diverse vragen om eens 
zoiets te organiseerde heeft gecombineerd met het zoeken naar methoden 
om ook eens andersoortig publiek naar De Tolboom te trekken.
‘Ook mensen, die geen zuivelproducten kopen, willen we hier ontmoeten. 
Natuurlijk om hen te wijzen op onze zuivel, maar ook hen over de andere 
dingen te vertellen, zoals boerengolf e.d.
Er zijn al 15 ‘kramen’ verhuurd, waar mensen (tweedehands) kinderkleding 
en speelgoed willen verkopen. Ze staan verspreid over het bedrijf. Bezoe-
kers kunnen in alle rust iets uitzoeken en ontdekken mogelijk ook al dat 
andere.
De beurs is zaterdag 17 mei a.s. van 09.00 tot 12.00 uur. Er is nog een 
enkele kraam te huur. Info Renate Steenwijk, tel. 06 52341613 of e-mail 
detolboom@landwinkel.nl [HvdB]
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Kinderen drinken bij de boterham 
nog steeds het liefst een glas melk, 
maar tegelijkertijd weet bijna één 
vijfde van de kinderen niet waar melk 
eigenlijk vandaan komt. Dit blijkt 
uit onderzoek. Daarom is er speciale 
aandacht voor de kinderen, die op het 
erf en in de schuur de handjes uit de 
mouwen mogen steken om een dagje 
zelf een kleine boer te zijn. 
Het thema van deze Open Boerderij-
dag is: 'Ga het vragen op de boerderij-
dagen'. De boerderijen die meedoen, 
zijn, samen met zo'n 5500 andere 
melkveehouders in Nederland, samen 
eigenaar van het zuivelbedrijf Cam-
pina. 

Van koe tot koelkast 
De jonge bezoekertjes maken op een 
leuke manier kennis met de stappen 
die tussen een koe in de wei en de 
koelkast thuis zitten. Om te leren hoe 
bijvoorbeeld boter wordt gemaakt, 
leren kinderen zelf boterschudden. 
Ook mogen ze de koeien aaien, voe-
deren en leren ze hoe een koe gemol-
ken wordt. Verder kunnen ze naar 
hartenlust spelen op het erf en rondom 
de stallen van de verschillende boer-
derijen en is er een speurtocht op de 
boerderij. Zo maken zij op een leuke 
manier kennis met de verschillende 
stappen van de 'Melkweg'. Leuk en 
leerzaam, want uit online onderzoek 

blijkt dat maar liefst een op de vijf 
kinderen niet weet 'hoe melk gemaakt 
wordt’, dit terwijl bijna alle kinderen 
aangeven zuivelproducten lekker te 
vinden. Bezoekers kunnen op locatie 
verschillende zuivelproducten proe-
ven. 

Uniek dagje uit in de buurt 
Voor de ouders en andere bezoekers 
is dit eveneens een mooie gelegen-
heid eens met eigen ogen te zien hoe 
het er op de boerderij in de buurt aan 
toegaat. Bezoekers kunnen 12 mei 
van 10.00 tot 16.00 uur zelf ervaren 
hoe de natuur en Campinaproducten 
verbonden zijn en wat de visie van de 

boer is. Er is altijd wel een boerderij 
vlakbij die haar deuren opent. Een 
lijst met deelnemende melkveebedrij-
ven is te vinden op www.campina.nl. 

In deze regio doet Boerderij Blaau-
wendraad, Kooidijk 9 in Westbroek 
mee. 

Boerderijen zetten deuren open 
Van koe tot koelkast 

Hoe leven koeien en wat moet er allemaal gebeuren voordat de melk bij ons in de koelkast staat? 
Antwoorden op deze belangrijke vragen krijgen kinderen en hun (groot- )ouders op maandag 12 mei tijdens 

de Campina Open Boerderijdag, waaraan ook boerderijen uit de hele provincie Utrecht meewerken. Zij 
bieden buurtbewoners en natuurlijk alle andere belangstellenden een actief en vooral leuk kijkje in de 

zuivelkeuken. 

Boerderij Blauwendraad (Kooidijk 9, Westbroek) zet maandag 12 mei haar 
deuren open.

Landwinkel en 
kinderkleding- of 
speelgoedbeurs

Deze maand:
Soep naar keuze

*
Saté, kroepoek, friet & sla

*
Sorbet
€ 17,50

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

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

 
*** Wij hebben een speeltuin en grote dierenwei voor de kids! ***

Bistro De Egelshoek

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

De natuur opknappen kan vlotten
als vrijwilligers bomen gaan knotten
en met Arjan van Kuijk 
wordt het landschap weer puik
want daar valt niet mee te spotten

Guus Geebel Limerick

Het smartlappenfestival in de tent leverde mooie liederen over Groenekan op.[SvdL] 

Groenekan - Een extra grote bril om met succes te kunnen ringsteken.[SvdL] 

2e pinksterdag is ons kantoor gesloten!

Wij verzoeken u kopij en advertenties 

vrijdag 9 mei in te leveren.

Groenekan - De indianenhuifkar wordt ten zeerste gewaardeerd door burge-

meester Arjen Gerritsen.[SvdL] 'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
15-5

Do.
8-5

9,95

9,50

Kalfslever met ui en spek

Kalfsrib met bearnaisesaus

Woe.
14-5

Woe.
7-5

9,50

9,50

Gebakken sardine's

Pangafilet met zalmmousse
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