
Rinus Scheele is voorzitter van de 
Bilts-Maartensdijkse afdeling van 
deze belangenbehartiger. Hij gaat wel 
vaker op locatie. Onlangs nog was hij 
in het Maartensdijkse bij de prijsuit-
reiking van ‘Met belgerinkel naar de 
Winkel’ en gaf hij desgevraagd zijn 
mening over de reconstructie van de 
Waterweg in De Bilt. Rinus was ook 
betrokken bij de verkeersactiviteiten 
op de basisschool van zijn kinderen 
in De Bilt. Over het kruispunt zegt 
hij: ‘Het kruispunt ligt er goed bij. De 
belijning kan wellicht een likje verf 
gebruiken, maar de stoplichten staan 
er goed en functioneren prima. Ook 
de vormgeving is volgens het boekje. 
De achterban klaagt echter niet voor 
niets, dus zijn we even blijven kijken. 
De auto's vanaf de Groenekanseweg 
bleven keurig voor hun stopstreep 
staan, zodat fietsers uit dezelfde rich-
ting zich rustig voor de auto's konden 
opstellen. Bij groen licht gaan de 
fietsers dan voor de auto's weg, zodat 
er geen gevaarlijke situaties ontstaat. 
Wij delen dus de mening van de ont-

werper van deze OFOS: een ‘Opge-
blazen Fiets Opstel Strook’.

Wat wel?
Bij het bezoek in Groenekan signa-
leerde Scheele wel een ander pro-
bleem: ‘Een kalmpjes peddelend 
senior echtpaar bleef keurig rechts 
van de auto's wachten tot die weg 
waren om daarna hun weg linksaf te 
vervolgen. Ze hebben geen gebruik 
gemaakt van het hun geboden voor-
deel. Een groepje racefietsers reed 
met een flinke vaart diagonaal de 
Groenekanseweg over om links langs 
de vluchtheuvel, dus op de linker-
baan, met de ideale curve de bocht 
om te zwieren. Op dat moment kwam 
er toch geen auto vanuit de richting 
Utrecht rechtsaf de Groenkanseweg 
op.
Vervolgens zagen we een verliefd stel 
met veel oog voor elkaar en weinig 
voor auto's en stoplichten. Ze reden 
tussen de wachtende auto's en de 
vluchtheuvel kalmpjes naar de mid-
denas en gingen linksaf het fietspad 

op. Toen ik tenslotte arriveerde reed 
ik rechts langs de wachtende auto's, 
plaatste mijn rijwiel breeduit voor 
de voorste auto en kon zonder enige 
gevaar bij groen licht op m'n gemak 
verder rijden, geheel en al gebaseerd 
op de kennis van de constructie van 
deze kruising uit de verkeerslitera-
tuur. Dus fietsers: niet te bescheiden. 
Het is daar echt de bedoeling voor de 
auto's te gaan staan. 

Kinderen
Gerard van Witzenburg is lokaal 
belangenbehartiger van Veilig Ver-
keer. Hij attendeert ons op de lan-
delijke actie ‘Op voeten en Fietsen 
naar school’. Ook volgens deze ver-
keersnestor gaat het niet goed met 
de fietsvaardigheid van kinderen in 
het basisonderwijs. Een op de zes 
basisscholen zegt dat de fietsvaardig-
heid van een deel van de kinderen zo 
slecht is dat dit problemen oplevert 
bij het praktisch Verkeersexamen. 
Klein Iichtpuntje is dat de kwaliteit 
van de fietsen verbetert. Dat blijkt uit 
onderzoek van Veilig Verkeer Neder-
land dat werd uitgevoerd onder bijna 
1300 basisscholen. 

Meer fouten 
Kinderen maakten tijdens het prak-
tisch Verkeersexamen van 2008 meer 
fouten dan in 2007. Vooral op de 
handelingen die van groot belang zijn 
bij het afslaan, wordt slecht gescoord. 
In 2008 maakten leerlingen duidelijk 
meer fouten bij het hand uitsteken, 
achterom kijken, links/rechts kijken 

bij oversteken, voorrang verlenen en 
de juiste plaats op de weg aanhou-
den. 

Zelfstandige mobiliteit 
Dat een deel van de kinderen uit 
groep 7 en 8 van het basisonder-
wijs niet of nauwelijks kan fietsen, 
baart Veilig Verkeer Nederland en 
van Witzenburg zorgen. ‘Dat betekent 
namelijk dat deze kinderen niet veilig 
en zelfstandig kunnen fietsen naar 
plekken die te ver zijn om te lopen. 
Denk aan het zwembad, opa en oma, 
of de school’. 
Het is om die reden, dat Veilig Ver-
keer Nederland er voor pleit, dat 
kinderen elke dag - al dan niet onder 
begeleiding van een ouder - lopend 
of op de fiets naar school gaan. Kin-

deren die actief deelnemen aan het 
verkeer, doen namelijk meer ervaring 
op. Het is de beste voorbereiding om 
uiteindelijk veilig en zelfstandig aan 
het verkeer deel te nemen. 

Actie 
De actie 'Op Voeten en Fietsen naar 
school' is een oproep aan ouders de 
auto te laten staan en hun kind voort-
aan te voet of op de fiets naar school 
te brengen. Af en aan rijdende auto's 
zorgen voor verkeersonveilige situa-
ties rond de school. Hoe meer ouders 
de auto laten staan, des te veiliger 
de schoolomgeving wordt. Door de 
schoolroute en schoolomgeving veili-
ger te maken, kunnen kinderen meer 
fietservaring opdoen. En dat is, zoals 
het onderzoek laat zien, hard nodig. 
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 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

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

OOK BEZORGSERVICE

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

OFOS verwart fietsers in Groenekan
door Henk van de Bunt

Na een klacht van een lid van de fietsersbond over de onduidelijke situatie bij het kruispunt Groenekanseweg 
met de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan is de lokale afdeling van de Fietsersbond in hoogsteigen 

persoon zelf eens poolshoogte gaan nemen. 

Rinus Scheele ter plaatse: ‘Dus fietsers: niet te bescheiden. Het is daar echt 
de bedoeling ‘met uw fiets’ voor de auto's te gaan staan’. 

‘Op voeten en fietsen 
naar school’

Vorige week besteedde de Laurensschool in Bilthoven speciale aandacht 
aan de landelijke actie van Veilig Verkeer Nederland ‘Op voeten en Fietsen 
naar school’. Bijna 99% van de leerlingen kwam lopend of fietsend naar 
school. Het plein was versierd met linten en ballonen en directeur Paul van 
den Heuvel reed zelfs (compleet met hoge hoed) rond op een Vélocipède 
van 1885. 

De actie 'Op Voeten en Fietsen naar school' is een oproep aan ouders de auto 
te laten staan en hun kind te voet of op de fiets naar school te brengen.
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P .K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

28 september - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading
28 september - 11.00 uur 

Drs. G. Knepper, Leersum

St. Maartenskerk Maartensdijk
27 september - 19.00 uur en

28 september - 10.00 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
28 september - 10.30 uur

Drs. P.W. van der Steeg, Harmelen

P .K.N. - H erv. Kerk Groenekan
28 september - 10.00 uur
Ds. C . Vos, Amersfoort

28 september - 18.30 uur
Ds. C . Hoogerwerf

H ersteld H ervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
( De Nijepoortschool)

28 september - 10.30  en 18.00 uur
Eerw. Hr. E. van Baren, Vriezen-

veen

Ned. Ger. Kerk Westbroek
28 september - 10.00 uur

Ds. R.W. van de Wal, Houten
28 september - 18.30 uur

Ds. R. Roest, Vleuten

P .K.N. - H erv. Kerk Westbroek
28 september - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P .K.N. - H erv. Kerk 
Lage Vuursche 

28 september - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

28 september - 18.30 uur
Ds. A. Snoek, Oosterwolde

Onderwegkerkje Blauwkapel
28 september - 9.30 en 10.30 uur

Prof. Dr. M. Brinkman
Oecumenische dienst

 De Vierklank 2 24 september 2008

Geboren
21 september 2008

Sofie H endrika
Dochter van 

C ees en C arla Westeneng
Westbroekse Binnenweg 94

Tienhoven

‘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

Zingen in Groenekanse 
kerkgebouwen

In de Hersteld Hervormde gemeente 
van Groenekan wordt op 26 sep-
tember een psalmzangavond gehou-
den. Deze avond begint om 19.15 
en wordt gehouden in de kerkzaal 
( Ny epoortschool Groenekanseweg 
32) . Er worden psalmen gezongen, 
die te maken hebben met het thema 
‘Nood en verlossing’. Op het nieuwe 
Johannusorgel zullen uitgebreidere 
voorspelen en intermezzo’s worden 
gespeeld worden. Er is een collecte 
voor de stichting Stephanos, die een 
weeshuis in Malawi steunt. 

Zaterdag 27 september zal er in 
de Hervormde Dorpskerk te Groe-
nekan een zangavond gehouden 
worden rondom de ‘Heidelberger 
C atechismus’. Deze avond keer is 
het thema ‘De enige Naam’. Er zul-
len enkele psalmen en liederen uit 

de berijming van de Heidelberger 
C atechismus van de hand van Dr. H. 
Van ’t Veld op bekende melodieë n 
gezongen worden. Er is een korte 
meditatie, verzorgd door de plaatse-
lijke predikant ds. C or Hoogerwerf  
en de vaste organist van deze kerk 
Gert-jan Westerhof improviseert op 
orgel over dit thema. Tevens wordt 
van deze avond een cd-opname 
gemaakt, waarvoor direct ingete-
kend kan worden.

De aanvang is 19.30 uur en de 
sluiting rond 21.00uur. Het adres 
van de kerk is Groenekanseweg 68 
3737 AH Groenekan. De toegang 
is gratis, met aan de uitgang een 
collecte ter bestrijding van de kos-
ten. Voor meer informatie: website 
www.blauwkapel-groenekan.nl, tel. 
030 6916411 of 073 6104446.

R ommelmarkt Ned. 
Ger. Kerk Westbroek

Zaterdag 27 september a.s. organiseert de Ned. Ger. Kerk van Westbroek een 
rommelmarkt. Tijdens deze gezellige markt zijn er allerlei tweedehands spul-
len te koop waaronder boeken, speelgoed, huishoudelijke artikelen, meubels, 
serviesgoed, elektronica en nog veel meer. Er worden ook planten en bloemen 
verkocht en er is een gezellige koffiehoek voor een kopje koffie of thee met 
iets lekkers. Voor de versterking van de inwendige mens zijn er broodjes 
beenham, hamburger en kaas te verkrijgen.
Daarnaast kunnen de kinderen geschminkt worden, blikgooien en grabbelen. 
Ook is er een schiettent, kop van Jut en een sjoelcompetitie. Kortom een 
markt die je eigenlijk niet mag missen. De markt vindt plaats op zaterdag 27 
september van 10.00 tot 15.00 uur op de Achterweteringseweg 56 te Maar-
tensdijk

Nieuw concertseizoen 
in T ienhoven

Als vanouds heeft de Stichting C oncert in Tienhoven voor het komende sei-
zoen weer een drietal boeiende ensembles weten te strikken om in de intieme 
omgeving van het oude kerkje in Tienhoven aan de van Niftarlakelaan 62 te 
komen musiceren. Alle musici die er de afgelopen jaren hebben opgetreden 
zijn unaniem in hun oordeel over de gemoedelijke en ontspannen sfeer, die 
er tijdens deze concerten heerst en die hen inspireert. Dankzij de Vrienden 
van de Stichting en de sponsors is het bestuur in staat om elk jaar opnieuw 
musici van hoog niveau te engageren. Dit jaar valt het eerste Nazomerconcert 
op vrijdag 26 september. Het Trio Mé diterrané e, bestaande uit Irene Maessen, 
sopraan, Eleonore Pameijer, dwarsfluit en Marja Bon, piano, zal dan werken 
ten gehore brengen van o.a. Saint-Saë ns, Ravel, Poulenc en Granados.
Een sprankelend optreden met een zuidelijk tintje, waarbij niet al te vaak 
gehoorde muziek te beluisteren zal zijn.

Kaarten kosten 19 euro en zijn verkrijgbaar bij diverse voorverkoopadressen 
en ‘s avonds voor aanvang bij de ingang van de kerk. Het concert begint om 
20.30 uur. Er zijn geen gereserveerde plaatsen. Info vooraf;  zie website 
www.concerttienhoven.nl.

Vergadering Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 1 
oktober 2008 om 14.00 uur in het gemeentehuis Soestdijkseweg Zuid 172 
Bilthoven ( Gakpé zaal) . Op de agenda staat o.m. Voortgang Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning. 
Belangstellenden voor deze openbare vergadering zijn van harte welkom. 
Suggesties voor onderwerpen betreffende het gemeentelijke beleid die voor 
advisering in aanmerking kunnen komen zijn van harte welkom!  
Voor verdere informatie: Secretariaat: W. Wanrooy , Kon .Julianalaan 33 te 
Maartensdijk, tel: 0346 211299 of e-mail: wanmast@casema.nl.

Oud papier
H ollandsche R ading
Zaterdag 27 september wordt door 
muziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading inge-
zameld. De wagen vertrekt om 9.00 
uur vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vrien-
delijk verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Westbroek
Op donderdag 25  september zamelen 
leden van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt u 
zo vriendelijk zijn om het oude papier 
vó ó r 18.30 uur aan de weg op of de 
daarvoor bestemde plaatsen te zetten.

Bazaar en rommelmarkt 
In en om de Zuiderkapel, Boslaan 1 en 3 te Bilthoven wordt vrijdag 26 
september van 14.30 tot 19.00 uur de jaarlijkse verkoopdag van de geza-
menlijke verenigingen van Wijkgemeente 'De Ark' gehouden. Op deze 
verkoping is er voor ‘elk wat wils’. Er zijn veel stands met een afwisselend 
aanbod, zoals:
• een grote rommelmarkt (deze sluit om 17.00 uur!)
• nieuwe en tweedehands boeken
• cadeauartikelen / bloemen / planten / fruit
• oliebollen / patat / broodjes 
• koffie / thee / frisdrank 
Tevens worden er diverse verlotingen en spelactiviteiten georganiseerd en 
natuurlijk ontbreekt de grabbelton niet. De opbrengst zal zoals ieder jaar 
bestemd zijn voor kerkelijke en zendingsdoeleinden in binnen- en buitenland.

U nicef-bericht
De najaarsbrochure 2008 van 
Unicef is verschenen bij Dilia en 
Henk van de Bunt, Gruttolaan 26 te 
Maartensdijk, tel. 0346 211401. Er 
zijn weer volop wens- en Nieuw-
jaarskaarten , agenda’s en kalen-
ders te verkrijgen naast speelgoed 
en andere cadeauartikelen.

Op de zaterdagen 18 oktober, 15 
november en 20 december 2008 
zal de Unicefkraam in de hal van 
Dijckstate aan het Maertensplein 
te Maartensdijk weer opgesteld 
staan.

  Het is goed zo

   Blijf bij mij Heer als 't moeilijk is voor mij
   Blijf bij mij Heer en wijk niet van mijn zij

Onze moeder, oma en overgrootmoeder heeft zoveel liefde gegeven,
altijd voor iedereen klaar gestaan, haar eigen lot zo moedig ondergaan

Met diep respect stonden wij aan haar zij
wat is een mens, wat is een mens

haar strijd is nu voorbij.

Met pijn in ons hart geven wij U kennis van het overlijden van

Angenieta Dorothea Elisabeth van Ee - Zeldenrijk

sinds 18 april 1988 weduwe van Herman van Ee

* 18 september 1925 † 17 september 2008

 Oud-Maarsseveen: † Angeniet en Wuf
  Walter en Grada
   Isa

 Maartensdijk: Adrie en Nanne
  Menno
  Jasper

17 september 2008
Boomklever 4
3738 SG  Maartensdijk

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden
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Ruud Woutersen is sinds 1979 in 
dienst is van TNO. Per 1 september 
jl. is hij benoemd tot buitengewoon 
hoogleraar translationele toxicologie 
aan de Universiteit van Wageningen 
en hij gaat daarnaast mede leiding 
geven aan het kenniscentrum voor 
innovatieve toxicologie;  een samen-
werkingsverband van TNO en Wage-
ningen. Bovendien werd  Woutersen 
in juli benoemd in een werkgroep 
van de European Food Safety Autho-
rity . Deze werkgroep vergadert mini-
maal eenmaal en soms tweemaal per 
maand in Parma. Beide benoemingen 

betekenen qua  tijd een uitbreiding 
van zijn werkzaamheden en zij daar-
door moeilijker te combineren met 
een goede invulling van het fractie-
voorzitterschap.

Bekende
Anneke van Heertum is een goede 
bekende binnen de Biltse politiek. Zij 
is binnen de fractie van D66 woord-
voerder financië n, veiligheid, welzijn 
en onderwijs. Van Heertum is tevens 
voorzitter van de adviescommissie 
Ouverture. De gemeente wil graag in 
2008 komen tot een Bilts meerjaren-

cultuurbeleid. Het doel van de instel-
ling van de adviescommissie Ouver-
ture is om in korte tijd allereerst het 
Biltse culturele veld te inventariseren 
en vervolgens om samen met alle 
betrokkenen een cultuurbeleidsvisie 
voor de komende jaren te ontwik-
kelen. 
Dit voorzitterschap zal in oktober 
eindigen middels het aanbieden van 
de concept cultuurnota aan het col-
lege van B&W. Van Heertum  is 
directeur bij het C OSBO te Utrecht, 
het  samenwerkingsverband van de 
Utrechtse  ouderenbonden [ GG] .

Nieuwe fractievoorzitter bij D66
Bij D66 heet onlangs er een wisseling met betrekking tot de functie van fractievoorzitter plaatsgevonden:  

Anneke van H eertum heeft R uud Woutersen opgevolgd.

De D66- fractie, v.l.n.r.: Rens K ersten, Ruud W outersen, Frans Poot en A nneke 
van Heertum. 

De eerste resultaten van de enquê te 
van de SP liegen er niet om: 95%  
van de mensen die gereageerd heb-
ben, is tegen een mogelijke golfbaan 
aan de Prinsenlaan. De overige 5%  
is voor, weet het nog niet, of heeft 
geen mening. Anne Marie Mineur is 
gemeenteraadslid voor de SP: ‘Het 
college van B&W wil een eerder 
toegezegd onderzoek naar de wen-
selijkheid van een golfbaan bij de 
Prinsenlaan uitbreiden naar een meer 
algemeen onderzoek naar sportbe-
hoeften. Een dergelijk onderzoek 
geeft volgens de SP geen antwoord 
op de vraag of een golfbaan aan de 
Prinsenlaan wenselijk is. Die vraag 
hebben de Maartensdijkers middels 
de enquê te al met een duidelijk nee 
beantwoord. De SP constateert dat 
wanneer de wenselijkheid ontbreekt, 
de golfbaan definitief van de agenda 
kan. Dan kunnen er andere plannen 
worden gemaakt om het gebied defi-
nitief groen te houden. Geruchten als 
zou er woningbouw gepland worden, 
kunnen daarmee voorgoed ontzenuwd 
worden’.

Discussieavond
Om de bewoners van Maartensdijk 
en Groenekan de gelegenheid te bie-

den om alsnog hun mening te geven, 
verzamelt de SP nog tot eind sep-
tember stemformulieren. Ook op de 
discussieavond in Dijckstate is nog 
gelegenheid om deel te nemen aan 
de enquê te. Het formulier is ook te 
downloaden van de website van de 
Biltse SP: www.debilt.sp.nl. 

De discussieavond met Hugo Pol-
derman vindt plaats op maandag 
29 september in woonzorgcomplex 
Dijckstate aan het Maertensplein in 
Maartensdijk. 
De zaal gaat open om 19.30 uur, 
het programma begint om 20.00 uur 
[ MD] . 

SP -er P olderman over Golfbaan
Op maandag 29 september zal SP -kamerlid H ugo P olderman naar woonzorgcomplex Dijckstate 

( Maertensplein te Maartensdijk)  komen om de golfbaanplannen te bespreken met de inwoners. P olderman 
werd onlangs uitgeroepen tot de groenste politicus van Nederland. Aanleiding voor het bezoek is de enq uê te 

die de SP  organiseert over de mogelijkheid en wenselijkheid van een golfbaan ten westen van de P rinsenlaan. 

O.a. met SP- er van het eerste uur in De Bilt Dirk van K ekem zamelt deze 
politieke groepering nog tot eind september enquê teformulieren in over de 
(on- )wenselijkheid van een mogelijke golfbaan aan de Prinsenlaan in M aar-
tensdijk. 

Zorgechtpaar 
presenteert plannen 

T homashuis Maartensdijk
door M arijke Drieenhuizen

Woensdag 10 september jl. hebben 50 mensen geluisterd naar de 
verhalen over het a.s. T homashuis aan de Dorpsweg in Maartensdijk. 

Zorgechtpaar, Dennis en Nathalie van Middelkoop, 
vertelden uitgebreid over hun ambities. 

‘We willen zoveel mogelijk de administratie uitbesteden, zodat we ons 
geheel kunnen richten op ons - gezin -, dat bestaat uit onze eigen drie kin-
deren en de nu nog zeven bewoners van het Thomashuis. Warmte, liefde, 
toewijding en rust zijn daarbij onze sleutelwoorden. De groep is divers, 
er zijn bewoners bij die veel steun en begeleiding nodig hebben, maar er 
zijn er ook die redelijk zelfstandig zijn. Iedereen bij ons krijgt wat nodig 
is’, vertelt Nathalie van Middelkoop de toehoorders, waaronder een aantal 
toekomstige buren. 

De directeur van Woonstichting SSW ( eigenaar van het pand) , vertelt trots 
te zijn. ‘Het doel was het pand te handhaven en er een maatschappelijke 
bestemming aan te geven. Beide doelen lijken met het in zee gaan met de 
Stichting de Drie Notenbomen ( voorheen de Stichting Thomashuizen)  en 
het zorgechtpaar van Middelkoop te zullen gaan slagen’. Gemeenteraadslid 
Nico Jansen ( C U)  wenst het zorgechtpaar en de bewoners een goede start 
in Maartensdijk. Hennie Sukkel van de aanpalende slagerij zegt positief 
te staan tegenover haar nieuwe buren. Als klein puntje noemt ze nog de 
twee parkeerplaatsen voor de zaak en hoopt dat bezoekers die straks niet 
gaan gebruiken. Overbuurman van de Meyde n wijst op zijn gewenste zon-
dagsrust en krijgt als antwoord dat daar zeker rekening mee gehouden zal 
worden. Na alle informatie is er nog een geanimeerd samen zijn onder het 
genot van een hapje en een drankje. 

De voorlichtingsavond in Dijckstate werd door 50  belangstellenden 
bezocht. 

Nathalie en Dennis van M iddelkoop zijn in afwachting van de verbouwing 
van voormalige boerderij Vredestein alvorens het T homashuis te kunnen 
gaan beheren.

-  I ngezonden mededeling -

De MU ZE  in ’t GR OE N brengt 
Groenekanse Soiree met klank en beeld

zondag 5 oktober 2008 in de BOSKAP E L aan de Grothelaan 1

Aanvang 20.30 uur zaal open 20.00 uur E ntree  10 euro

Iedereen in het dorp heeft de Midzomernachtsdroom, zoals die is gespeeld op fort Ruigenhoek nog vers in het 
geheugen. 

BE E LD:
Dit evenement is niet het enige interessante project in 2008 dat hier zijn oorsprong heeft, want Groenekan speelt 
een belangrijke rol in de nieuwe Nederlandse film R E X .
Ongetwijfeld heeft u in de media over deze productie gelezen. 
KLANK:
H et wordt mede een bijzondere avond omdat de zangers van het kleine ensemble in de Midzomernachtsdroom 
voor ons gaan zingen in wisselende bezetting. Zij bieden ons een vocale melange en onthouden ons ook de liederen 
uit de voorstelling niet.

Vooraf reserveren is niet nodig.



Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

U iteraard kunt u ook voor Doe H et Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“M aartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738C L Maartensdijk
  T el/ 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.

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C5 BREAK 1.6 16V HDIF, GRICE ICELAND, CLIMATE C., CRUISE C,
ABS, AIRBAG, RAD/CD, REGENS., 170.000KM .....................................................................  `05 €.12.750,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV. GR. MET., ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ................  `06 €.12.950,-
206 1.4HDI, ZWART, ER, CV, SB, RAD/CASS, NIEUWE APK, 165.000KM..............................  `02 €.5.950,-
206 1.6 16V 5DRS ROND GARROS, CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, LMV, 
LEDER/ALCANTARA, APK T/M AUG `09, 177.000KM .............................................................  `01 €.6.250,-
306 1.8 16V CABRIO, GRIS ICELAND, BRUIN LEDER INT., AIRCO, ER, CV, SB,
ABS, AIRBAGS, WINTERKAP., 67.000KM ...............................................................................  `02 €.11.500,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET., ELEC. KAP, ER, CV, SB, RAD/CD,
LEDEREN INT., (EVT WINTERKAP EXTRA), 145.000KM ......................................................  `00 €.8.600,-
307 SW 2.0 16V AUT., D PAARS MET., CLIMATE C., CRUISE C., ER, ESP, LMV, ABS,
RAD/CD WISS, AIRBAGS, HALF LEDER INT., 54.000KM ......................................................  `06 €.19.950,-
307 2.0 HDI 5 DRS, ZILV. MET., CLIMATE C., CRUISE C., ER, CV, SB, 162.000KM ..............  `03 €.7.950,-
406 2.0 16V BREAK, D. GROEN MET., CLIMATE C. ,ER, CV, SB, 160.000KM .......................  `01 €.7.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C3 1.4, BLAUW MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH., 40.000KM..............  `04 €.9.950,-
CITROEN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS., ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS,
AIRBAGS, CLIMATE C.,CRUISE C., 73.000KM ......................................................................  `05 €.14.950,-
CITROEN XSARA 1.6 BERL. 5DRS., ROOD MET., TREKH., ER, CV, SB, 154000KM .............  ’99 €3.750,-
CITROEN PICASSO 2.0 16V AUT, GRIJS MET., ER, CV, SB, CRUISE C.,
CLIMATE C., MLV, PARKEERS., RAD/CD, 32.000KM .............................................................  `05 €.17.700,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V AUT, ZWART MET., CRUISE C., ER, CV, SB, ESP, 
CLIMATE C., RAD/CD, PARKEERS., LMV, MLV, 49.000KM.....................................................  `04 €.16.950,-
RENAULT SCENIC 1.6 16V, ZILV. GRIJS MET., 4ER, CV, SB, ABS, LMV, MLV,
TREKH., RAD/CD, CLIMATE C., HALF LEDER, 106.000KM ...................................................  `02 €.9.950,-
VOLVO  V70 2.4, ZILV. GRIJS MET., CLIMATE C., CRUISE C., RAD/CD, RAD/CD, ABS,
AIRBAGS, LEDER INT., ER, CV, SB, 108.000KM ...................................................................  `00 €.12.750,-
VOLVO V70 D5, ZILV. GRIJS MET., CLIMATE C., CRUISE C., RAD/CD, ER, CV, SB, 
ABS, AIRBAG, LMV, MLV, REGENS., 50.000KM .....................................................................  `04 €.28.750,-
FIAT DUCATO 2.8 JTD, WIT, ER, CV, SB, ESP, TREKH., PRIJS EXCL. BTW, 76.000KM ........  `02 €.8.950,-

BUDGET CARS
FORD MONDEO 2.5 AUT. 5DRS., ZWART MET., AIRCO, ABS, AIRB, 190.000KM ..................  `99 €.2.950,-
VW GOLF 1.8 3DRS, GRIJS MET., MEENEEM PRIJS, 160.000KM ........................................  `95 €.1.950,-
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW. APK,  ..............................................  `96 €.2.250,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Deze week SNIJDEN wij in onze PRIJZEN

Snijboontjes .............. zak 400 gr 0,99

Bospeen ......................500 gr 0,79

Prei ..........................400 gr 0,79

Boerenkool ..................250 gr 0,79

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

Elstar handappels ..... kilo 0,99

Muskaat Druiven .... 500 gr 0,89

Perssinaasappels ..... 2 kilo 1,99

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Alle Stamppotten ........................................................
Alle Rauwkostsalades .................................................
o.a. Boerenkool, Zuurkool, Hutspot

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Vers gesneden

Vers gesneden extra fijn!!

100 gram 0,99

Kantonese 
Kipschotel 

+ rijst

100 gram 0,99

Boterzachte
Runder Goulash

+ rijst

Hollandse

De lekkerste

100 gram 0,79

Snijbonen 
gehaktschotel

Vers geschrapt

Vers gesneden

De allerbeste
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Er wordt gewerkt vanuit twee loca-
ties. Voor Maartensdijk, Hollandsche 
Rading, Groenekan en Westbroek is 
dat het SWO-centrum Dijckstate in 
Maartensdijk. Hagar Jansen is hier 
vorig jaar mee gestart, maar om 
gezondheidsredenen is ze hiermee 
gestopt. Lauk Spelberg neemt haar 
werk over, zij heeft hiervoor 12 uur 
per week en de ambitie om de draag-
last van de mantelzorgers wezenlijk 
te verlichten.

Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn mensen die zor-
gen voor hun zieke of gehandicapte 
kinderen, ouders, familieleden, vrien-
den of buren voor meer dan acht uur 
per week en langer dan drie maanden 
achter elkaar. Deze hulp wordt meest-
al verleend uit liefde of persoonlijke 
betrokkenheid en komt in allerlei 
vormen voor, zelfs tot vierentwintig 
uur per dag. Mantelzorg neemt in 
de Nederlandse gezondheidszorg een 
belangrijke plaats in. Bijna 75%  van 
de zorg die zieke of gehandicapte 
mensen thuis ontvangen komt voor 
rekening van de mantelzorgers. Soms 
wordt het ook de mantelzorger te 
veel en is het evenwicht verdwenen 
tussen het zorgen voor de ander en 
het zorgen voor zichzelf. Maar man-
telzorgers geven niet snel op, zien 
het zorgen voor hun naaste als een 
persoonlijke taak. Toch is mantelzorg 
meestal geï ndiceerde zorg die, bij het 
wegvallen van de hulp van mantel-
zorgers, betaald kan worden vanuit 
de AWBZ. 

Steunpunt De Bilt
Willemien Hak ( mantelzorgconsulent 
De Bilt en Bilthoven)  en Lauk Spel-
berg die de overige vier kernen voor 
haar rekening neemt, hebben mensen 
die zorg verlenen aan hun naasten 
echt wat te bieden. Naast het geven 
van hulp en advies organiseren zij 
ook cursussen, lezingen en leiden zij 
contactgroepen. 
Lauk Spelberg heeft zes jaar in Maar-
tensdijk gewoond en gewerkt. Daar-

naast heeft zij in totaal al 34 jaar 
gewerkt in de zorg en heeft ze in haar 
privé leven ondervonden hoe zwaar 
het soms zijn kan voor een mantel-
zorger. Om zich verder te verdiepen 
heeft ze de parttime Theologieoplei-
ding aan de Hogeschool gedaan en 
is ze gediplomeerd pastoraal werker. 
Haar sterkste kant noemt ze haar 
inlevingsvermogen in de gevoelens 
en zorgen van andere mensen. De 
functie van mantelzorgconsulent lijkt 
haar op het lijf geschreven. ‘De eerste 
bijeenkomst van de contactgroep is al 
geweest, het draait en vanaf nu ga ik 
het uitbouwen’.

Informatie
Het Steunpunt Mantelzorg werkt 
samen met een aantal professione-
le- en vrijwilligersorganisaties. Lauk 
Spelberg heeft in een stelling in de 
hal van Dijckstate tal van folders 
en brochures gelegd die interessant 
zijn voor mantelzorgers. Er is naast 
informatie over de cursussen en lezin-
gen ook informatie over verschillende 
patië ntenverenigingen, het Persoons 
Gebonden Budget, aangepaste vakan-
ties en praktische ondersteuning door 
vrijwilligers. Behalve deze informatie 
is er ook emotionele ondersteuning. 
Lauk Spelberg komt graag met man-
telzorgers is contact. ‘Dat kan bij 
de mensen thuis maar ook op het 
SWOcentrum in Dijckstate. Het is 
vaak een grote stap voor mantelzor-
gers als ze moeten erkennen dat het 
zorgen voor die ander zwaar wordt. 
Maar het is goed om erover te praten. 
Ik kan ze wellicht helpen, ze staan 
er dan in ieder geval niet meer hele-
maal alleen voor. Die stap is soms te 
groot, daarom hoop ik dat anderen, 
die mantelzorgers kennen en weten 
dat ze hulp kunnen gebruiken, mij 
willen tippen’. 

P raktische ondersteuning
Het Steunpunt in Dijckstate orga-
niseert ook eenmaal per maand een 
contactgroep voor mantelzorgers. 
Lauk Spelberg leidt deze bijeenkom-

sten waar mensen, die in vergelijk-
bare situaties zitten, hun verhaal kwijt 
kunnen. Vaak is het zo dat alleen 
al door met anderen te praten over 
de eigen zorgsituatie de mantelzor-
ger ontdekt dat zij/hij niet de enige 
is met gevoelens van eenzaamheid 
en onzekerheid. Bovendien hebben 
mensen die in een vergelijkbare situ-
atie zitten vaak al aan een half woord 
genoeg om zaken echt te begrijpen. 
‘De eerstvolgende bijeenkomst is op 
dinsdag 14 oktober in Dijckstate. We 
zijn dan bij elkaar van 10.00 tot 11.30 
uur. Mochten mensen degene aan wie 
ze zorg verlenen niet alleen kunnen 
laten, dan kunnen we kijken of dat 
met vrijwilligers is op te lossen’, 
vertelt Lauk Spelberg. Mantelzorgers 
kunnen ook bij haar terecht voor 
het invullen van formulieren of met 
vragen over de bezoekservice voor 
mensen met dementie. Ook is er een 
mogelijkheid dat deskundige vrijwil-

ligers een keer de zorg overnemen 
voor é é n of meerdere uren. ‘Dat kan 
dus als mensen de contactgroep bij 
willen wonen of als ze een keer iets 
voor zichzelf willen doen. Naar de 
stad gaan of een museum bezoeken, 
zodat ze daarna weer met nieuwe 
energie verder kunnen’. 

Voorlichtingsbijeenkomst 
Er staan voor dit jaar een aantal voor-
lichtingsbijeenkomsten op het pro-
gramma. De professionele organisatie 
Indigo geeft op dinsdag 7 oktober van 
17.30 tot 20.00 uur informatie aan 
familieleden en partners van mensen 
met dementie. Ook de dementerende 

ouder of partner is hierbij van harte 
welkom, eventueel kan een vrijwil-
liger ingeschakeld worden om thuis 
de zaken waar te nemen. Naast infor-
matie krijgen deelnemers ook uitge-
breid de mogelijkheid om met andere 
gasten van gedachten te wisselen. 
Voor een eenvoudige broodmaaltijd 
wordt gezorgd. De kosten bedragen 
€ 4,50 ( inclusief broodmaaltijd, kof-
fie en thee) . Aanmelding hiervoor is 
noodzakelijk en kan bij het SWO-
centrum Maartensdijk, bereikbaar op 
telefoonnummer 0346 214161. Ook 
voor contact met Lauk Spelberg kunt 
u gebruik maken van bovenstaand 
telefoonnummer.

Ambitie is hoog bij Steunpunt Mantelzorg

Lauk Spelberg kan 
draaglast mantelzorgers verlichten 

door M arijke Drieenhuizen

Met het invoeren van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning in 2007 heeft ook de gemeente De Bilt de 
opdracht gekregen zich nog intensiever bezig te ( gaan)  houden met mantelzorgondersteuning. H et Steunpunt 
Mantelzorg De Bilt wordt daarom bekostigd door de gemeente en is ondergebracht bij de Stichting Welzijn 

Ouderen in het besef dat het Steunpunt in afwijking van de Stichting niet leeftijdsgebonden is. 

Lauk Spelberg: ‘De eerstvolgende bijeenkomst van M antelzorgers is op dins-
dag 14 oktober in Dijckstate’.

De dagverzorging in verpleeghuis 
St. Elisabeth is bedoeld voor oude-
ren die zelfstandig wonen maar 
geestelijk achteruitgaan en daardoor 
behoefte hebben aan ondersteuning, 
begeleiding en structuur. Maar ook 
aan gezelligheid, maaltijdverzor-
ging, sociale contacten, waardoor 
met name de partner of mantelzor-
ger minder wordt belast.

Dagverzorging 
Locatiemanager C onny C ramer ver-
telt enthousiast over deze uitbrei-
ding in de zorgverlening van St. 
Elisabeth: ‘Boshuis Buitenhof is een 
groepsgerichte psy chogeriatrische 
dagverzorging, die opvang biedt aan 
zelfstandig wonende oudere mensen 

die lijden aan een vorm van demen-
tie. De begeleiding vindt plaats in 
een huiselijke omgeving en is in de 
benadering ongedwongen. Naast de 
groepsgerichte benadering is er veel 
ruimte voor ieder persoonlijk. De 
begeleiding wordt aangepast aan de 
individuele mogelijkheden en er zal 
worden ondersteund in wat onmo-
gelijkheden zijn geworden’. 

Boshuis Buitenhof biedt vijf dagen 
per week dagverzorging aan maxi-
maal 6-8 deelnemers. Afhankelijk 
van de gestelde indicatie zijn de 
deelnemers é é n of meerdere dagen 
welkom. Boshuis Buitenhof is open 
van maandag tot en met vrijdag van 
9.30 uur tot 16.30 uur.

Mogelijkheden
Over de mogelijkheden vertelt 
C onny C ramer nog het volgende: 
‘Dagverzorging in een intramurale 
setting zoals bij ons het geval is 
wordt door de AWBZ erkend. Een 
geldige indicatie, afgegeven door 
het C IZ ( C entrum Indicatiestelling 
Zorg)  voor de functie ondersteu-
nende begeleiding in dagdelen, is 
derhalve noodzakelijk. Dagverzor-
ging kan ook worden ingezet in het 
kader van overbruggingszorg, bij-
voorbeeld als men op een wachtlijst 
staat voor een verpleeghuis maar 
opname op korte termijn nog niet 
mogelijk is’.

Aanmelding
Men kan zich zelf aanmelden, maar 
ook een familielid, een huisarts of 
een andere hulpverlener kan dit 
doen. Het is noodzakelijk dat er een 
indicatie voor een verzorgingshuis 
of dagverzorging aanwezig is. Voor 
meer informatie of voor vragen over 
de dagverzorging kan van maandag 
tot en met vrijdag contact opnemen 
met de wachtlijstbeheerder C onny 
C ramer, locatiemanager verpleeg-
huis St. Elisabeth. Tel: 035 6668344, 
e-mail: c.cramer@beukenstein.nl . 
Zie ook www.beukenstein.nl 

Bij Verpleeghuis St. Elisabeth Kloos-
terlaan 29, 3749 AK Lage Vuursche 
is er een Open Dag op 27 september 
a.s. van 10.00 tot 14.00 uur.

Dagverzorging en Open Dag 
bij Verpleeghuis St. E lisabeth

door Henk van de Bunt

Op 1 oktober a.s. opent Verpleeghuis St. E lisabeth in hun bosrijke tuin in Lage Vuursche 
‘Boshuis Buitenhof’, dat een gastvrije opvang bieden aan zelfstandig wonende ouderen 

die lijden aan dementie. 

Op het terrein van verpleeghuis St. E lisabeth wordt de laatste hand gelegd 
aan ‘Boshuis Buitenhof’.

Voorlichtingsbijeenkomsten dementie
Het steunpunt Mantelzorg van SWO De Zes Kernen De Bilt organiseert, 
in samenwerking met Indigo, voorlichtingsbijeenkomsten over dementie, 
bedoeld voor familieleden en partners van mensen met dementie. Ook de 
dementerende partner of ouder is van harte welkom!  Naast informatie krijgt 
u uitgebreid de mogelijkheid om met de andere gasten van gedachten te 
wisselen. Alle bijeenkomsten zijn van 17.30 uur tot 20.00 uur. Er wordt om 
17.30 uur  gestart met een eenvoudige broodmaaltijd. Om 18.00 uur begint 
het inhoudelijke gedeelte. Het thema van de eerste bijeenkomst is ‘Omgaan 
met moeilijk gedrag’. In de omgang met uw dementerende partner of 
ouder komt u wel eens voor moeilijk gedrag te staan. Bijvoorbeeld als de 
dementerende agressief of onrustig wordt. Hoe ga je daar dan mee om?  De 
bijeenkomst is dinsdag 7 oktober 2008 van 17.30 tot 20.00 uur in de Maar-
tensdijkse vestiging van SWO aan het Maertensplein 96, te Maartensdijk. 
De kosten bedragen 4,50 euro ( incl. broodmaaltijd) . U kunt zich vóór  30 
september 2008 aanmelden bij het Steunpunt Mantelzorg De Bilt tel.nr. 
030 2203490 of bij SWO-vestiging Maartensdijk. Dit kan ook per e-mail: 
mantelzorg@swodebilt.nl. Aanmelding is gewenst i.v.m. broodmaaltijd. De 
volgende bijeenkomsten zijn: Dinsdag 4 november en dinsdag 2 december 
a.s. 



Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Diverse make-up 
producten van
Lancôme

Nu met 
40% korting

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

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

WEEKEND ACTIE

Harde broodjes
4 voor €1,-

Chipolata
tracteer taartje

8 pers. €7,95

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

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Reis boeken? 
Kies voor een Personal 

Touch Travel Reisadviseur
Een trip naar 
het reisbureau 

is niet meer nodig!

•  Boeken wanneer u dat uitkomt, via de telefoon, mail, 
of bij u thuis of op kantoor

•  Gedegen reisadviezen van een ervaren reisadviseur
•  De zekerheid van bescherming door de ANVR voor-

waarden voor consumenten
•  U wordt geholpen door een reisadviseur die van haar 

vak haar onderneming heeft gemaakt

Boeken via Personal Touch Travel
Snel – deskundig – makkelijk

Meer weten? 
Bel uw Personal Touch Travel reisadviseur 
Helen Brinkhuis tel. 06-52633573 of mail: 
e-mail helen.brinkhuis@personaltouchtravel.nl

Er is een kort tussenrapport 
beschikbaar. Kom het halen 
op het Maertensplein op 
zaterdag 27 september. 
De volksraadpleging 
is verlengd tot 1 oktober.

Zie ook de website www.sp.nl.debilt
of bel 030-2210759 of 06-50884486
(Dirk van Kekem).

 draagvlakonderzoek golfbaan:
Maartensdijk en Groenekan

massaal 

tegen!

En op 29 september komt SP-Tweedekamerlid 
Hugo Polderman in Dijckstaete (de groenste 

parlementariër) praten over de golfbaan, 
en waarom die er niet moet komen.

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

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires, 
onderdelen en hebbedingetjes voor 

nog meer kampeerplezier!

Vochtvreter compleet  Euro 16,95

1-2-3 Voortentreiniging Euro 7,50
 

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

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen

 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.

Sierkalebas  v.a. 5 voor 2,50

Zonnebloemenen  bos 5 3,95

Trosanjers   bos 3,95

Super grote bolchrysanten 6,95

Grote Herfstaster vaste plant 4,95
De nieuwe bloembollen zijn binnen!

Plant ze nu!
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Lezingen over fijnstof
De Stichting Stop Geluidhinder 
Maartensdijk ( SSGM)  zet zich al 
jaren in voor vermindering van de 
geluidhinder in de vier kernen van de 
voormalige gemeente Maartensdijk, 
nu behorende tot de gemeente De 
Bilt. De belangrijkste geluidsbron in 
onze woonomgeving is natuurlijk de 
snelweg A27.

Dat snelwegen herrie veroorzaken 
is een bekend verschijnsel, maar de 
laatste jaren is duidelijk geworden dat 
er ook andere negatieve gevolgen van 
de snelweg voor de omwonenden zijn. 
In de media is de afgelopen tijd veel 
aandacht besteed aan de gevolgen 
van fijnstof voor de volksgezondheid 
en het milieu. Maar hoe erg zijn die 
negatieve gevolgen eigenlijk?  Leven 
we gemiddeld korter daardoor?  Zul-
len als gevolg daarvan de extra kosten 
voor gezondheidszorg en van andere 
maarschappelijke gevolgen ettelijke 
miljarden bedragen?  En lopen men-
sen die wonen, werken of sporten in 
de nabijheid van een snelweg meer 
risico dan anderen?  

Om op deze vragen een antwoord 
te krijgen heeft de SSGM twee des-

kundigen op dit gebied uitgenodigd 
om ons meer inzicht in deze materie 
te verschaffen. Het zijn dr. Eric de 
Groot van het AMC  te Amsterdam en 
dr. Gerard Hoek van de Universiteit 
Utrecht. Zij zullen op maandag 29 
september a.s. om 20.00 uur in het 
Groenhorstcollege, Dierenriem 2 te 
Maartensdijk lezingen hierover ver-
zorgen.

Dr. de Groot is staflid van de afde-
ling Vasculaire Geneeskunde op het 
AMC  en leidt sinds 2001 het AMC  
Vaatbeeldlab ( AMC  Vascular Ima-
ging) . Deze onderzoeksgroep houdt 
zich bezig met het ontwikkelen van 
uitwendige beeldvormende technie-
ken, zoals ultrageluid en MRI, om de 
toename en afname van arteriosclero-
se ( aderverkalking)  in observationele 
en medicijnenstudies te beschrijven 
en te modelleren. Sinds 2005 is dr. de 
Groot betrokken bij een project over 
de effecten van luchtverontreiniging 
op de vaatwand in Barcelona/Girona 
in Spanje. Dit laatste project zal in 
groter detail besproken en in het 
perspectief van de avond geplaatst 
worden. 

Gerard Hoek is staflid van het Institute 
for Risk Assessment Sciences van de 
Universiteit Utrecht. Hij doet vooral 
epidemiologisch onderzoek naar de 
relatie tussen luchtverontreiniging en 
gezondheid. Onderzoek naar fijnstof 
en emissies uit het gemotoriseerd ver-
keer is een belangrijk aandachtsveld. 

Na de inleidingen door de gastspre-
kers zal er een korte pauze worden 
gehouden waarna er de gelegenheid 
zal worden geboden tot discussie met 
de inleiders en het stellen van vra-
gen.
Er wordt naar gestreefd de avond 
rond 22.00 uur af te sluiten.

Een twintigtal deelnemers vertrok 4 
september in eigen auto’s voor de reis 
van ruim 900 kilometer Ze werden 
einde middag in Miescisko hartelijk 
ontvangen door burgemeester And-
rej Bananszyns ki met zijn gevolg en 

door de inwoners, want in de loop der 
jaren zijn er diepe vriendschappen 
ontstaan. Naast burgemeester Ger-
ritsen, waren vicevoorzitter van de 
gemeenteraad Desiree Schmalschlä -
ger, fractielid van D66 Anneke Heer-
tum en natuurlijk Razemvoorzitter 
Tineke C ramer er ook. 

Gigantisch
Joop Vesters uit Hollandsche Rading 
vertelt en beschrijft de reis. Voor 
hem was dit vooral interessant omdat 
hij in 1985  Polen bezocht en nu 
nieuwsgierig was naar het verschil. 
Hij maakte toen deel uit van een koor 
van 150 man van De Nederlandse 
Hä ndelvereniging. Ze waren uitge-
nodigd voor concerten in Warschau, 
Krakau en Breslau i.v.m. de driehon-
derdste geboortedag van Hä ndel. Hij 
vertelt: ‘Toen was alles grauw en de 
mensen waren arm. Ze bezaten niets, 
zeiden niets, waren verslagen. Het 
verschil met nu is gigantisch. Nu ben 

ik er terug geweest. Je weet niet wat 
je ziet. De levensstandaard is veel 
beter en ze lachen weer. Een wereld 
van verschil. Voor mij is de reis een 
enorme ervaring geweest.’

‘We hebben heel veel gezien en 
beleefd. Zo was er een uitgebreide 
rondleiding met koffietafel in een 
van de vier grote veevoederfabrieken 
van de fa. de Heus uit Barneveld. 
Beide burgemeesters hebben tegen-
over het gemeentehuis van Mies-
cisko een boom geplant. Er was een 
optocht met veel muziek van kleurige 
delegaties van alle 27 dorpen van 
de gemeente Miescisko. Er werden 
cadeaus uitgewisseld, waaronder een 
prachtig historisch boek over de Bilt. 
We hebben samen met de gastge-
zinnen gezongen, gedanst en feest 
gevierd. In een touringcar maakten 
we een flinke tocht door het Poolse 
landschap en brachten een bezoek 
aan een openluchtmuseum en een 
kathedraal met meer dan duizend 
jaar oude bronzen deuren. Natuurlijk 
bezochten we ook het eeuwenoude 
kerkje in Budziejewko, het doel van 
onze inspanningen om geld in te 
zamelen voor de restauratie. In het 
dorpje Sabria waren we in het mooie 
huis van Jean en Aty  Rijksen en 
natuurlijk bezochten we de grote stad 
Poznan, waar het net zo druk is als in 
Amsterdam, om te kijken en te win-
kelen. En ook op deze reis was het 
Hanka Vossen uit Bilthoven die alles 
vertaalde.’

Zak met geld
‘Maar waar het vooral om ging was 
de St. Michaelsmarkt die nu voor 
de dertigste keer werd gehouden en 

zoals altijd georganiseerd door Jean 
Rijksen. In een enorme tent met par-
tyt enten en kramen werden door ons 
en door de Polen verzamelde spullen 
verkocht voor lage prijzen. Kleding, 
schoenen, koperwerk, kinderspullen 
en noem maar op. Ons deel van de 
verkoop heeft ruim 6000 zloty opge-
bracht en dat is meer dan 2000 euro. 
Stel je voor hoe dat ging. Met een 
grote grijns overhandigt Jean Rijksen 
een zak met geld aan de beheerder 
van het kerkje, die de zak met tranen 
in de ogen in ontvangst neemt. De 
gemeente De Bilt verhoogt dit bedrag 

nog eens met 1160 euro terwijl Arie 
Kemp glimmend van trots 1500 euro 
bijvoegt. Dat is het resultaat van 
zijn garageverkoop, samen met de 
verkoop van de mooie 3-D kaarten, 
gemaakt door Toos Backx. De burge-
meester en de pastoor betuigen hun 
dank voor dit geweldige resultaat 
en de beheerder van het kerkje staat 
beteuterd en glimmend van trots met 
zijn handen vol geld naar de Neder-
landers te kijken. Hij krijgt er geen 
woord uit, maar zijn gezicht spreekt 
boekdelen.’

H et succes van de jaarmarkt in Miescisko
door K ees Pijpers

Vorige week dinsdag is het gezelschap teruggekeerd dat voor de dertigste maal een bezoek bracht aan de Biltse 
zustergemeente Miescisko in P olen. H et doel was vooral de jaarlijkse St. Michaelsmarkt waar de in Nederland 

ingezamelde spullen zijn verkocht. De geweldige opbrengst is bestemd voor de restauratie van een kerkje. 

Vorige week dinsdag is het gezelschap teruggekeerd dat voor de dertigste 
maal een bezoek bracht aan de Biltse zustergemeente M iescisko in Polen.

Beide burgemeesters hebben tegenover het gemeentehuis van M iescisko een 
boom geplant.

J oop Vesters: ‘Voor mij is de reis een 
enorme ervaring geweest.’ 

Ouderencontact Westbroek 
wordt Koffieochtend

door M arijke Drieenhuizen

Zeventien jaar lang hebben Ine Buurmans en Tini Jansen hun huizen open-
gesteld om hun oudere buurtgenoten eenmaal per maand een gezellige 
ochtend aan te bieden met koffie, tijd voor een praatje en steeds wisselende 
sprekers.

Aan het eind van het vorig seizoen is Ine Buurmans gestopt met het orga-
niseren van het Ouderencontact en voor Tini Jansen kwam er daardoor en 
door haar verhuizing naar Maartensdijk een eind aan een mooie periode. 
De groep vertelde elkaar veel, er was ruimte voor intimiteit. Bij ziekte 
volgde een kaartje, bij iets feestelijks een bloemetje. De deelnemers hebben 
onlangs een uitnodiging ontvangen van de SWO die graag een doorstart wil 
maken.

Doorstart
De charme van het Ouderencontact lag voor een groot deel aan het feit dat 
een besloten huiskamer de plek van de ontmoeting was: bekend, vertrouwd 
en intiem. Bijna de gehele groep was vorige week dinsdag aanwezig in het 
SWO-informatiepunt in de Rabobank in Westbroek. Het paste allemaal 
maar net. Tijdens de koffie werd even bijgepraat en daarna begon Nico 
Jansen aan zijn verhaal over het ontstaan en de gebruiken die horen bij 
Prinsjesdag. In de pauze ontstond er een discussie over de toekomst van het 
Ouderencontact. De conclusie luidde: We zien wel wat en waar het verder 
gaat gebeuren. De dames Jansen en van Winssen zijn bereid gevonden om 
voor de koffie te zorgen. Wie de leiding over wil nemen is nog niet bekend. 
Mocht er voor de eerstvolgende keer nog niemand gevonden zijn dan zal 
Hilde Evers, directeur SWO, dit op zich nemen. De doorstart is een feit, nu 
kijken of het enthousiasme van deze groep ook overslaat op andere oudere 
Westbroekers. De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland voor dinsdag 21 
oktober 2008 van 10.00 tot 12.00 uur. 

Een boom met vergif injecteren
dan moet je toch echt wat mankeren 
wie zoiets doet 
moet flink worden beboet
en die moet je meteen arresteren

G uus G eebel

Limerick Bijna de gehele groep was vorige week dinsdag aanwezig in het SW O-  
informatiepunt in de Rabobank in W estbroek. Het paste allemaal maar net.



Zaterdagavond 27 september gaat in de aan de 
Baarnse Oude Utrechtseweg gelegen Paaskerk een 
nieuwe reeks concerten van start georganiseerd 
door de stichting Kunst & Cultuur Baarn. Voor het 
nieuwe seizoen staat een negental kwalitatief hoog-
waardige concerten op stapel met optredens van 
internationaal zeer vooraanstaande musici. 

De spits wordt deze maand afgebeten door een 
pianoduo. De nestor van de Nederlandse fortepi-
anisten Stanley Hoogland zal samen met een van 
zijn succesvolste oud-leerlingen, de Japanse Chie 
Hirai, klavierwerken voor vier handen van Ludwig 
van Beethoven en Frans Schubert vertolken. Beiden 

zorgden al eerder voor een enthousiast publiek in de 
Paaskerk. Zo gaf Stanley Hoogland er in september 
2001 een solo-recital, terwijl Chie Hirai nog maar 
kort geleden samen met de Japanse cellist Hidemi 
Suzuki een heer Chopin-programma ten beste gaf.
Het concert in de Paaskerk vangt aan om 20.15 
uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar op verschil-
lende voorverkoopadressen en op de avond van het 
concert aan de kerk (open 19.30 uur). Meer infor-
matie over de activiteiten van de stichting Kunst 
& Cultuur Baarn is te vinden op de website www.
preludeklassiekemuziek.nl. Reserveren kan onder 
telefoonummer 035 5423015.

Cursussen bij 
WVT

Bij V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven is het 
nieuwe seizoen weer begonnen met de doorlopende 
activiteiten op het gebied van recreatiesport en dans. 
In de tweede helft van september starten ook weer 
veel cursussen. 
•  Voor de volgende cursussen en activiteiten is 

inschrijving nog mogelijk: Computercursussen 
Kennismaking met Windows, Tekstverwerking 
Microsoft Word, Internet & E-mail, Excel

•  Frans, Spaans, Engels en Grieks, zowel voor 
beginners als voor gevorderden

•  Bridgecursus voor beginners
•  Aquarelleren voor beginners en gevorderden
•  Oriëntaals koken
•  Karate, Tai Chi Chuan, Country linedance
•  Voor jeugd: Jazzdans en Jiu-jitsu 
Voor informatie: tel. 030 2284973 of 
www.vvsowvt.nl.

Danssalon
Op zaterdag 27 september a.s. van 20.00 tot 25.00 
uur zijn alle liefhebbers van stijldansen weer van 
harte uitgenodigd voor een gezellige dansavond 
het HF Witte in De Bilt, Henri Dunantplein 4. Dit 
is meteen de eerste avond van een nieuw seizoen 
t/m juni 2009. Iedere vierde zaterdag van de maand 
kan men komen stijldansen in HF Witte-centrum in 
De Bilt. 

De Danssalon is er voor liefhebbers van (stijl-)dan-
sen. Er wordt in de Danssalon een scala aan dans-
muziek in strikt danstempo ten gehore gebracht: 
Ballroom (o.a. quickstep, Engelse wals, tango), 
Latin American (o.a. samba, cha-cha, rumba, jive) 
Argentijnse tango, salsa, mambo, merenque, sin-
gledansen, country-line dancing, oude dansen en 
nieuwe trends. 

Van belangstellenden wordt correcte stijlvolle uit-
gaanskleding verwacht (geen jeans). De entreekos-
ten zijn 5 euro p.p. 

Met vier handen op een klavier

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Najaars-
collectie
2008

WIJ ZIJN ER 
HELEMAAL 

KLAAR VOOR!!!

LET OP 
DE NIEUWE

FOLDER



Bouwman Boeken aan de Hessenweg te De Bilt organiseert i.s.m. 
Lemniscaat op 9 oktober a.s. een avond over kinder- en jeugd-
boeken. Jesse Goossens ( schrijfster)  en Jacque s Versteeg ( Lem-
niscaat)  komen vertellen over kinderboeken, over hoe je om kunt 
gaan met kinderen die moeilijk aan het lezen te krijgen zijn, over 
plezier in lezen brengen, over voorlezen en de rol van boeken in 
een kinderleven. 

Vaak staan ouders en kinderen ver van elkaar verwijderd als het 
om boeken en het kiezen daarvan gaat. 

Na deze avond zal iedereen enthousiast en geï nspireerd tegen kin-
der- en jeugdboeken aankijken en weten: Boeken maken rijk!
De avond begint om 20.00 uur en vindt in de boekwinkel ( Hessen-
weg 168)  plaats;  de toegang is gratis. S.v.p. aanmelden in de win-
kel of per mail: gerritjan@bouwmanboeken.nl want vol is vol!
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advertentie

‘De afsluiting kan mij wel drie klanten 
per dag schelen’, zegt Alfred C olijn 
van Autobedrijf C olijn. ‘Klanten die 
een afspraak met de garage hebben 
brengen de auto meestal ’s morgens 
en halen die in de namiddag weer op.’ 
C olijn woont in Hollandsche Rading, 
waar hij met het autobedrijf begon. In 
Westbroek zit hij nu vijftien jaar. En 
groot deel van zijn klanten komt uit 
Maartensdijk en Hollandsche Rading. 
‘Die zouden een bezoekerspas moe-
ten kunnen krijgen als ze hun auto 
brengen en ophalen, want als een 
klant twee keer moet omrijden raak 
ik hem wellicht kwijt. Dan zijn er ook 
nog de klanten die zonder afspraak 
langs komen, omdat er bijvoorbeeld 
een lamp vervangen moet worden. 

Die raak ik ook kwijt. Er komen best 
veel mensen langs in de ochtend. In 
je bedrijfsvoering word je behoorlijk 
belemmerd. Je moet degenen die last 
veroorzaken tegenhouden, maar niet 
degenen die de economie draaiend 
houden.’ 

Oplossingen
De bedrijven in Westbroek zagen het 
liefst dat bewoners uit Maartensdijk, 
Groenekan en Hollandsche Rading 
een ontheffing hadden gekregen. ‘Die 
zijn niet de veroorzakers van het 
sluipverkeer’, aldus C olijn. Hij wacht 
op een oplossing van de gemeente. 
‘Voor doktersbezoek zou ook een 
oplossing gezocht worden, maar toen 
ik de dokter onlangs sprak had hij 

nog niets gehoord.’ Er blijken dus wel 
uitzonderingen mogelijk. ‘Wethouder 
Ditewig heb ik ook gesproken. Die 
zou ook proberen een oplossing te 
vinden.’ 

Bestemmingsverkeer
Veel klanten van Schuurman bij 
molen De Kraai komen op weg naar 
huis vaak even langs om dierenvoed-
sel te kopen. Jan Schuurman noemt 

als voorbeeld iemand die paarden 
heeft, in Utrecht werkt en in Hol-
landsche Rading woont. ‘Die komt 
op weg naar huis vaak een zak voer 
halen, maar als hij om moet rijden 
zie ik hem niet meer.’ Schuurman 
komt ook met een oplossing. ‘Ze 
krijgen bij aankoop van mij altijd een 
kassabon waarop datum en tijd staat. 
Dat is toch een duidelijk bewijsstuk 
om aan te tonen dat het om bestem-
mingsverkeer gaat.’

Overleg
Ook Ruth Nagel van Vink Witgoed is 
ontevreden over de gang van zaken. 
‘In gesprekken met de gemeente 
en de politie hebben wij uitvoerig 
gesproken over het feit dat je West-
broek met dit verkeersbesluit afsluit 
voor ondernemers. Je maakt het niet 
aantrekkelijker voor de bedrijven 
en wat de economische schade op 
langere termijn is, valt nog niet te 
voorzien. Het lijkt erop dat de laatste 
middenstand in Westbroek de nek 
wordt omgedraaid door dit besluit. 

Voorstellen voor het verlenen van 
dagpassen, zodat klanten wel gewoon 
terug kunnen rijden, worden niet meer 
genoemd in het verkeersbesluit. In De 
Vierklank moest ik lezen dat het alle-
maal versneld ingevoerd wordt en dat 
er overleg is geweest met de onderne-
mers. Vanuit dit overleg komt er niets 
van tegemoetkoming naar voren.’

Wethouder Ditewig deelt mee dat het 
college, voor het verkeersbesluit in 
werking treedt, voor de ondernemers 
een oplossing gevonden wil hebben.

Westbroekse ondernemers willen 
klanten behouden

door G uus G eebel

Dat er maatregelen tegen het sluipverkeer door Westbroek genomen worden vinden de ondernemers van 
Westbroek een goede zaak. Zij vinden echter wel dat zij daardoor hun klanten niet moeten gaan verliezen.

T ot nu toe is aan hun wensen niet tegemoet gekomen.

G aragebedrijf C olijn dreigt door de afsluiting klanten te verliezen.

Ruth Nagel van Vink W itgoed pleit voor een ontheffing voor zijn klanten.

Schuurman b.v. voor diervoeders en 
tuinartikelen bij molen De K raai.

Inspirerende 
avond over 

kinderboeken
Lemniscaat is een bijzondere uitgeverij die geheel zelfstandig 
boeken uitgeeft. Bij uitgeverij Lemniscaat hangt de geur van 

plezier, kwaliteit é n liefde voor het boek. 

20 prijswinnaars
Afgelopen zaterdag melden zich bij de vestiging van Bakkerij Bos op het 
Maartensdijkse Maertensplein. Allen hadden meegedaan aan de stempel-
bonnenactie ter gelegenheid van de heropening van de vernieuwde zaak aan 
het plein. Voor alle gelukkigen was er een taart en mevrouw A.M. Gelder 
uit Maartensdijk nam uit handen van Bert Bos de extra prijs in ontvangst: 
een mooie fiets [ MD] .

Schrijfster J esse G oossens komt vertellen over 
kinderboeken en over hoe je om kunt gaan met 
kinderen die moeilijk aan het lezen te krijgen 
zijn.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Aanvragen om vergunning ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:

R eguliere bouwaanvraag
•  Groenekan, Lindenlaan 66, 

gedeeltelijk veranderen clubhuis.
R eguliere bouwaanvraag 1e fase
•  Groenekan, Groenekanseweg 189, 

plaatsen overkapping harkrooster-
gebouw

•  Groenekan, Koningin Wilhelmi-
naweg 259, vergroten bedrijfsge-
bouw;

•  Hollandsche Rading, Karnemelk-
sweg 1a, oprichten restaurant en 
galerie;

•  Hollandsche Rading, Graaf Floris 
V weg, vernieuwen chalet. 

Lichte bouwaanvraag
•  Hollandsche Rading, Dennenlaan 

45, plaatsen dakopbouw;
•  Maartensdijk, Koningin Juliana-

laan 59, uitbreiden woning.
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
•  Westbroek, Dr. Welfferweg 39, 

vernieuwen kap (11-9-2008).

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-

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

Wilt u bouw- of bestemmings-
planinformatie,  maak dan een 
afspraak met de afdeling Vergun-
ningen en T oezicht op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur en op 
dinsdagen ook op afspraak van 
15.00 – 19.00 uur via telefoon-
nummer ( 030)  228 94 11. Voor ter 
inzage liggende stukken en overi-
ge informatie ( geen bestemmings-
plan)  kunt u zonder afspraak op 
bovengenoemde openingstijden 
bij ons langskomen.

Openbare kennisgeving kapvergun-
ning

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

Maartensdijk:
•  2 sparren, Koningin Julianalaan 

53 (18-09-2008).        

Groenekan:
•  1 blauwe ceder, Groenekanseweg 

18 (18-09-2008).       

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 

verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt, Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven.

Verkeer

Openbare kennisgeving verkeers-
maatregel
 
Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat zij van 
plan zijn om door plaatsing van 
verkeersbord E6 van de bijlage 
behorend bij het Koninklijk Besluit 
van 26 juli 1990, staatsblad. 459,
houdende de vaststelling van een 
nieuw Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens, een parkeerverbod 
in te stellen, voor de door een mar-
kering aangegeven parkeerplaats 
nabij perceel,

•  Merellaan 31 te Maartensdijk,  
behalve voor het motorvoertuig 
met het kenteken DD-PX-13.

Belanghebbende kunnen binnen 
een termijn van twee weken na 
de datum van de bekendmaking 
op grond van artikel 4: 8  van de 
Algemene wet bestuursrecht hun 
zienswijze naar mondeling,
maar bij voorkeur schriftelijk naar 
voren brengen. Uw zienswijze kunt 
u sturen naar: Gemeente De Bilt, 
afdeling Publiekszaken, postbus 
300, 3720 AH  Bilthoven.

Bilthoven, 24 september 2008

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

Werk in uitvoering

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

tot 29 september 2008 ;
•  De Bilt: Wegwerkzaamheden Waterweg 1e fase: tot half december 2008;
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk.

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunningen

Verkeer

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Mede de ling:  H et gemeentenieuw s is 

v olledi g in de ze rubriek opgenomen. 

Alleen v oor de  beke ndm aki ngen en 

v ergunningen is een selec tie opge-

nomen, w aarbij in iede r gev al alle 

inf ormatie ov er de  dor pske rnen w ordt  

v ermeld. V olledi ge v ermeldi ng v an de  

beke ndm aki ngen v oor de  ke rnen D e 

B ilt en B ilthov en staan w eke lijks  in de  

B iltB uis/ B C  en op de  w ebsite v an de  

gemeente D e B ilt w w w .de bilt.n l.
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Inloopmiddag Melkweg op 
25 september van 16.00 uur tot 19.00 uur

In opdracht van gemeente De Bilt heeft Woonstichting SSW voor de ontwik-
keling van de locatie Melkweg een  stedenbouwkundig plan ontwikkeld. In 
dit plan gaan drie basisscholen hun nieuwe onderkomen samen delen in het 
Cultureel en Educatief Centrum. Ook de Openbare Bibliotheek, de Biltse 
Muziekschool, de Werkschuit en Kinderopvang De Bilt zullen hier een plaats 
krijgen. Daarnaast voorziet het plan in de bouw van ca. 170 woningen en 
wordt de openbare ruimte heringericht.

Het is een plan op hoofdlijnen. De samenwerking tussen gemeente en SSW 
wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Toch willen zowel de gemeen-
te als SSW u dit plan graag presenteren. We organiseren daarom gezamenlijk 
een inloopmiddag. Tijdens deze middag kunt u de maquette en de tekening 
bekijken. Ook kunt u vragen stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente 
en SSW. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Erna Stoop, 
assistent projectleider Projectenbureau gemeente De Bilt, telefoonnummer 
(030) 228 95 19 of een email sturen naar melkweg@debilt.nl. Meer informa-
tie over het project Melkweg is te vinden op www.debilt.nl/wonen enleven/
projecten/melkweg.

De inloopmiddag vindt plaats op donderdag 25 september 2008 van 16.00 
uur tot 19.00 uur in het kantoor van Woonstichting SSW aan de Water-
man 45, 3721 WE  in Bilthoven.

COT  presenteert uitkomsten 
onderzoek exp losie

Op 7 juli explodeerde een deel van de bunker op het terrein Larenstein. De 
volgende ochtend heeft het college van burgemeester en wethouders het 
onderzoeksbureau COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement 
opdracht gegeven onderzoek te doen naar de toedracht van de explosie. 
Het COT heeft aangekondigd de onderzoeksresultaten aan de omwonenden 
te willen presenteren op 24 september om 19.30 uur in het H.F. Wittecen-
trum. 

De onderzoeksrapportage is direct na deze informatiebijeenkomst beschik-
baar via de gemeentelijke website, www.debilt.nl of in te zien in het 
gemeentehuis of in het H.F. Wittecentrum. De gemeenteraad bespreekt op 
8 oktober aanstaande om 20.00 uur de rapportage en de reacties van het 
college en van de burgemeester. Deze raadsvergadering vindt plaats in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis.

Informatie-avond 
T heresiaschool

  
30 september a.s. wordt er weer een informatiebijeenkomst gehouden over 
de voortgang van de nieuwbouw van de Theresiaschool. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur en wordt gehouden in de Theresiaschool, Gregoriuslaan 
4, Bilthoven. 

T egemoetkoming 
Studiekosten 2008- 2009

Als uw kind op 1 juli 2008 jonger was dan 18 jaar en voortgezet onderwijs 
of beroepsonderwijs volgt, kunt u een Tegemoetkoming Ouders aanvragen. 
Als uw kind in het schooljaar 2008- 2009 het hoger onderwijs gaat volgen, 
dan kan uw kind zélf studiefinanciering krijgen vanaf 1 oktober 2008.
 
Wat de voorwaarden zijn, wie ervoor in aanmerking komen en hoe u een 
tegemoetkoming moet aanvragen, kunt u lezen in de folder ‘Tegemoet-
koming ouders’, die bij de receptiebalie van de Regionale Sociale Dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug en van alle aangesloten gemeenten - De Bilt, Bun-
nik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist - ligt. 
Op de site www.ib-groep.nl kunt u de folder ook downloaden.
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R aad vergadert op 
donderdag 25 september

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op 
donderdag 25 september 2008 om 20.00 uur in de nieuwe raadzaal 

van het gemeentehuis te Bilthoven

Agenda
1. Vaststelling agenda raad 
2. Vragenuurtje raadsleden
3. Vaststelling notulen 23 en 26 juni 2008
4. Lijst ingekomen stukken
5.  Spreekrecht burgers                    
Voorstellen
6. Afscheid van de heer A. Houwer ( raadslid GL/PvdA)
7.  Onderzoek geloofsbrieven en installatie van de heer H.P.M. Mutsaers 

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

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

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

16.  Afdoening bezwaarschrift tegen besluit tot vestiging voorkeursrecht 
op perceel Versteeghlaan te Groenekan  17. Beschikbaarstelling 
krediet t.b.v. meetnet riooloverstorten

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

gym lokalen

T oelichting raadsagenda:
De boven de streep genoemde agendapunten zijn bespreekpunten, de onder 
de streep genoemde agendapunten zogenoemde hamerstukken: daarover 
vindt in principe geen nadere bespreking plaats. 

Mbt agendapunt 5 “ spreekrecht burgers” : op grond van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen 
spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 
commissievergadering gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking tot 
de onder 6 tot en met 14 geagendeerde onderwerpen. Deze onderwerpen 
zijn besproken in de commissievergaderingen Openbare Ruimte en Burger 
& Bestuur van 11 september 2008. Het vorengaande geldt tevens voor de 
onderwerpen onder de streep, welke onderwerpen als hamerstukken zijn 
geagendeerd.

T er inzage legging:
De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 
website te raadplegen ( www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisa-
tie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering) . De raadsagenda 
ligt verder ter inzage in het gemeentehuis ( informatiebalie) , de Openbare 
leeszaal en de bibliotheek in het winkelcentrum De Kwinkelier te Biltho-
ven, de dependance van de bibliotheek De Bilt en de bibliotheek in de Vier-
stee te Maartensdijk, het servicepunt te Maartensdijk, woon-, zorg- en dien-
stencentrum Dijckstate te Maartensdijk, VVSO WVT aan de Talinglaan te 
Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie aan de Prof. dr. T.M.C . Asserweg te De Bilt, 
Stichting Welzijn Ouderen aan de Jasmijnstraat te De Bilt. De bijlagen bij 
de raadsvoorstellen liggen alleen ter inzage in het fractiehuis.

Bij grote branden, bomruimingen of 
echte rampen moeten mensen soms 
tijdelijk hun huis verlaten. Sommige 
kunnen niet direct naar familie of 
vrienden en moeten ergens onderge-
bracht worden. Het Rode Kruis heeft 
ongeveer 2000 vrijwilligers die zich 
inzetten om ter plekke opvangcentra 
in te richten en mensen verzorging 
te bieden. Door veranderingen bij de 
rijksoverheid en veranderde inzichten 
binnen het NRK, is er gekomen tot 
een vernieuwde opleiding Opvang en 
Verzorging voor de Rode Kruisvrij-
willigers. 

Oefening met ‘echte’ slachtoffers
In het district ’t Sticht van het Neder-
landse Rode Kruis, waar ook de 
Biltse afdeling bij hoort, heeft men 
recent deze vernieuwde cursus afge-
rond. Freek van Ee is coör dinator 
Opvang en Verzorging van het district 
’t Sticht: ‘Om het geleerde in prak-
tijk te toetsen en eigen te maken is 

besloten een reeks van trainingen te 
organiseren. De bij het district aan-
gesloten afdelingen werken hierbij 
nauw samen. Ook nemen de direct 
naast het district ´ t Sticht gelegen 
afdelingen Rhenen en Wijk bij Duur-
steden aan de trainingen deel. Per 
avond doen 30 mensen hieraan mee. 

Voor deze trainingen, die gepland 
zijn op maandag 13, dinsdag 14 en 
woensdag 15 oktober van 19.30 tot 
22.30 uur, is een groot aantal eva-
cué s nodig. Van deze vrijwilligers 
wordt verwacht dat zij de rol die zij 
als evacué  krijgen toebedeeld met 
groot inlevingsvermogen en vol over-
tuiging spelen. Er is per dag plaats 
voor 60 ‘echte’ slachtoffers. Vooral 
voor de maandag is het belangrijk 
dat er ook echt 60 mensen zijn. De 
andere avonden kunnen eventueel de 
reeds getrainde mensen van het Rode 
Kruis zelf meedoen als slachtoffer. 
De trainingen worden gehouden in 
de gebouwen van BNMO Veteranen 
C entrum. Het adres is Woestduinlaan 
87 in Doorn. 
Belangstellenden, die deze trainingen 
van dichtbij mee willen maken en 
daarin een rol willen spelen kunnen 
zich aanmelden via e-mail nrk-oefe-
ning2008@live.nl of via telefoon-
nummer 0346-212932. 

H et Nederlandse R ode Kruis 
zoekt ‘evacué s’

door M arijke Drieenhuizen

Voor drie groots opgezette trainingen zoekt de afdeling Opvang en Verzorging van het Nederlandse 
R ode Kruis een groot aantal vrijwilligers, die allen een specifieke rol krijgen toebedeeld. 

Deze rol moeten zij gedurende drie avonden met inlevingsvermogen en overtuiging spelen.

Freek van E e zoekt 60 evacues.

Afgelopen zaterdag was er ook een 
grote verkoping bij de Hersteld 
Hervormde Kerk in Maartensdijk. 
Er waren zowel binnen als buiten 
veel kramen waar mooie spullen 
verkocht werden. Horloges, fietsen, 
kleding, hoeden en heel veel boe-
ken. Ook was er genoeg voor de 
inwendige mens: patat, ijs, vis, fruit, 
noten, snoep en vis. Het was moge-
lijk om onder deskundige begelei-
ding de gemeentelijke toren van de 
kerk te beklimmen. 

Daar werd onder andere verteld dat 
de klok altijd de juiste tijd aangeeft: 
er zit namelijk een radiografische 
klok in. Veel mensen beklommen 
de toren en hadden dankzij het hel-
dere weer een prachtig uitzicht. De 
opbrengst is nog niet exact bekend 
maar zal rond de 12.000 euro bedra-
gen. Het complete bedrag zal wor-

den overgemaakt op de rekening 
van de Stichting Adullam. Zij zetten 

zich in voor een goede zorg voor 
mensen met een handicap.

Succesvolle verkoping 

Door alle bomen lijkt het dorp M aartensdijk van bovenaf op een compleet 
bos.

Landwinkel Tolboom organiseert 
deze week verschillende activiteiten. 
Naast het proeven van verschillende 
ambachtelijke producten kunnen kin-
deren donderdag 25 september tussen 
14.00 uur en 17.00 uur gratis pony 
rijden. Zaterdag 27 september om 
14.00 uur is er een rondleiding over 
het melkveebedrijf en in de landwin-
kel. Natuurlijk kan men de gehele 
week allemaal heerlijke producten 
proeven.

Startschot 
Op 20 september gaf wereldkampioen 
koken Toine Smulders het startschot 

voor de campagne ‘Smaaktour op de 
Winkelvloer’. Met producten van de 
Landwinkels creë erde hij een ware 
smaakexplosie in het weiland van 
‘Boerderij Weenink’ in Lievelde. 

Tijdens de Smaaktour op de Winkel-
vloer zijn veel van de pure ingredi-
enten te proeven in de Landwinkels. 
Renate Steenwijk van Landwinkel De 
Tolboom is trots dat deze week speci-
ale aandacht uitgaat naar ambachte-
lijke producten: ‘Het gehele jaar door 
ben ik met hart en ziel bezig om een 
mooi product te leveren. In onze win-
kel is Iedereen van harte welkom om 

te komen kijken en proeven’. Land-
winkel de Tolboom is gevestigd aan 
de Eikensteeg in Maartensdijk.

De Landwinkels zijn professionele 
winkels bij de boer en tuinder op het 
erf. Ze bieden een breed assortiment 
producten uit het eigen bedrijf en van 
collega-bedrijven. 

Inmiddels zijn 69 winkels aangeslo-
ten bij Landwinkel. Landwinkel wil 
de leefbaarheid van het platteland 
vergroten en de burger betrekken bij 
het landschap, de boerderij en haar 
producten.

‘Smaaktour op de Winkelvloer’ 
bij Landwinkel 

T ijdens de week van de smaak, van 20-28 september, organiseert Landwinkel de ‘Smaaktour op de 
Winkelvloer’. In Landwinkel De T olboom kunnen pure, ambachtelijke producten van H ollandse 

bodem worden geproefd. 

P ompoenen proeven
In het kader van de landelijke ‘Week van de Smaak’ zal natuurvoedingskun-
dige Ineke Fienieg op zaterdag 27 september iets laten zien en proeven van 
pompoenen. Dat we van pompoen soep kunnen maken weet vrijwel ieder-
een, maar Ineke zal vooral de andere kanten van pompoen benadrukken en 
een aantal verrassende pompoengerechten laten proeven ( hartig é n zoet) . 
Ook heeft ze verschillende recepten klaarliggen om thuis zelf mee aan de 
slag te gaan. Natuurlijk kunt op deze dag ook voor andere ( natuur-) voe-
dingsvragen bij haar terecht. Ze is met haar advies en haar pompoencreaties 
van 10.00 u tot 16.00 uur aanwezig op Groenekanseweg 142 in Groenekan 
( op de biologische tuin) . Komt u gerust even langs!
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Na een poos geaarzeld te hebben, is 
Wim vorig jaar toch met het bouwen 
van de lijkkoets begonnen. ‘Het was 
net’, zegt hij, ‘of ik weer opnieuw 
ging werken’. Wim heeft als zwer-
vend timmerman in de bouw gewerkt. 
Destijds is hij op zestienjarige leeftijd 
als krullenjongen bij aannemer Gert 
Smit te Maarssen begonnen. Zijn eer-
ste taak was het bekleden van een 
lijkkist met crê pepapier.

Achterlader
De modeltekening van de Engelse 
lijkkoets komt van het Engelse blad 
voor modelbouwers Art Journal van 
The C oachbuilder and Wheelwights 
( editie mei 1901) . Rond 1760 werden 
de meestal door twee of vier paarden 
getrokken lijkkoetsen in Engeland 
gemaakt door Arthur Ingram. De met 
houtsnijwerk versierde bok waarop 
de koetsier zat, was paars. Het lijkt 
of de bok van een ruim vallend kleed 
is voorzien, maar in werkelijkheid is 
dit een houten versiering. De lampen, 
raamomlijsting, de decoratieve reling 
en de vaas op het dak van de koets 
waren zilver kleurig. De buitenkant 
van het koetswerk, onderstel en de 
wielen waren zwart geschilderd. De 
binnenkant van de kap was goudkleu-
rig en voorzien van bloemmotieven. 
Voor kinderbegrafenissen werd zo’n 
lijkkoets soms helemaal wit geschil-
derd. De koets is een zogenaamde 
achterlader. In de bodem zijn een 
viertal hardhouten rollen aangebracht 
waarover de kist makkelijk kan schui-
ven. De vier hoeken van de carros-
serie zijn versierd met pilaren. In de 
kozijnen is een laagje India rubber 
aangebracht en de ruiten worden met 
Japanse stopverf vastgezet om het 
risico van breken door overmatige 
trillingen tijdens het rijden te voor-
komen. Het dak is bedekt met Engels 
leer. Soms werden de achterwielen 
achter de koets geplaatst waardoor 
hij langer lijkt. De koets bezit aan 
de voorzijde een vijfde horizontaal 
geplaatst wiel als draaistel. 

Groter
De modeltekening geeft een ver-
houding van 1:12 aan terwijl Wim 

zijn model maakt in een verhouding 
van 1:8. De verschillende onderde-
len waaruit de oorspronkelijke koets 
bestond, werden van Amerikaans 
grenen-, berken-, essen- of iepen-
hout gemaakt, Wim gebruikt voor 
zijn model o.a. het hout van afge-
dankte schoolbanken uit een school 
in Utrecht en velerlei ander sloop-
materiaal dat van pas komt. Wim is 
al flink gevorderd met de bouw van 
dit model, maar verwacht hem niet 
voor het eind van dit jaar af te zullen 
hebben.

Sym boliek
De lijkkoets is verfraaid met een 
aantal versieringen, die herinneren 
aan de sym boliek waarmee sinds eeu-
wen een begrafenis is omringd. De 
vaas op het dak van de koets kan 
bij een katholieke begrafenis vervan-
gen worden door een kruisbeeld. De 
vier zeskantige lantaarns aan de hoe-

ken van de koets zijn bekroond met 
zilverkleurige engeltjes. De koetsier 
ment de paarden met zwarte leidsels 

en een zwarte zweep. De paarden 
zijn omhangen met zwarte kleden 
waarbij hoofd, hals en romp bedekt 

zijn. De kap wordt gedragen door vier 
gebeeldhouwde pilasters waartussen 
fraai gedetailleerde, uitgesneden lin-
dehouten sierlijsten zijn geplaatst. 
Tussen de pilasters hangen gedra-
peerde doeken versierd met franje.

T ranen
De gevonden sym boliek waarmee de 
lijkkoets is verfraaid, wekt associ-
aties op met de gebruiken rond het 
begraven in onze omgeving. Eerst 
vanaf de 17de eeuw is het gebruike-
lijk om overledenen in kisten op te 
baren en te begraven. Voor die tijd 
werd de opgebaarde overledene vanaf 
een lijkbord in het graf geschoven. 
Geboorte en dood zijn steeds met 
elkaar verbonden. Bij een huwelijk 
was het lang gebruikelijk dat er bij 
de uitzet een aantal planken hoor-
den die alvast klaar werden gelegd 
voor de begrafenis op enig moment. 
De tijdens de eerste huwelijksnacht 
gedragen kleding werd vaak zorg-

vuldig in de linnenkast bewaard om 
later als doodshemd te gebruiken. 
Sommige boerderijen hadden een 
aparte lijkdeur, die alleen tijdens de 
huwelijks( in) tocht en de begrafenis 
werden gebruikt. Het lijkt of de men-
sen vroeger de dood meer als lot 
aanvaarden. Huwelijk en dood wer-
den als overgang naar een volgende 
levensfase beschouwd. Ook de buren, 
‘wâ eburen’ genoemd, bezochten een 
ernstig zieke en hielpen zonodig mee 
met de verpleging. Bij de protestanten 
kwam een dominee of ziekentrooster 
bij stervenden op bezoek en las uit 
de Bijbel. 

De katholieken bedienen een ster-
vende van de laatste sacramenten. 
Voordat een stervende zijn laatste 
adem uitblies, worden er soms nog 
geheimzinnige voortekenen waarge-
nomen die herinneren aan voorchris-
telijke tijden. Een klagende uithaal 

van de hond of een naargeestige roep 
van een uil. Een kaars die uitgaat of 
de klok die plotseling stilstaat. Soms 
worden de spiegels in huis omgekeerd 

opgehangen. Luiken of gordijnen, ook 
van de naaste buren, worden gesloten. 
Deze oude gebruiken waren vroeger 
bedoeld om de geest van een dode 
op een dwaalspoor te brengen en te 
voorkomen dat hij zou terugkeren om 
een ander in de dood mee te nemen. 
Heel lang is het nog gebruikelijk 
geweest dat familieleden een dode 
niet mochten opbaren. Want wanneer 
hun tranen op het lijk zouden vallen 
zou de rust van de dode verstoord 
kunnen worden. Ook het luiden van 
de kerkklokken tijdens de begrafenis 
werd vroeger gezien als een middel 
om boze geesten te verdrijven. Op 
sommige kerkhoven stond nog lang 
een dodenlantaarn. Dit was een hoge 
zuil waarin een dodenlicht brandde 
om over de doden te waken en de 
bode geesten te verdrijven.

Naar het kerkhof
Meestal volgt een rouwstoet lopend 
of in volgauto’s de lijkwagen naar het 
kerkhof. In waterrijk gebied, zoals in 
Giethoorn, was het gebruikelijk dat 
de kist in een punter over het water 
naar het kerkhof werd vervoerd. Wim 
van ’t Land vraagt zich af of dit vroe-
ger in het waterrijke gebied van Tien-
hoven en Westbroek ook voorkwam?  
Verteld wordt dat de bewoners van de 
Kooidijk vroeger in een schouw ter 
kerke gingen.

Bestemming
Wim heeft ( vooral)  na zijn pensi-
onering al veel modellen gemaakt, 
zoals rijtuigen, boeren karren, tent-
wagentjes en koetsen. Ook maakte 
hij op schaal een prachtige replica 
van de Hervormde kerk in Westbroek, 
welke vooralsnog in het koor van 
dit bedehuis staat opgesteld. Bij het 
op leeftijd geraken maakt Wim zich 
meer en meer zorgen over het lot van 
zijn werkstukken wanneer hij er niet 
meer is.

Wim van ’t Land 
bouwt E ngelse lijkkoets

door K oos K olenbrander

Wim van ’t Land kreeg een paar jaar geleden van een inmiddels overleden collega modelbouwer uit 
Groenekan een bouwtekening van een E ngelse lijkkoets uit 1760. E en mooi ontwerp, de carrosserie versierd 

met houtsnijwerk. E en uitdaging voor een modelbouwer. Maar toch twijfelde Wim of hij hem wel moest 
maken, want de dood, dacht hij, is een onderwerp waar niet iedereen steeds aan herinnerd wil worden.

De modeltekening van de E ngelse lijkkoets.

W im van ’t Land vraagt zich onder meer af of men vroeger in een schouw ter 
kerke en naar het kerkhof ging.

Het nog niet voltooide model.

Foto van een uit- ’vaart’ per punter in G iethoorn.

W im van ’t Land bij de replica van en in de Hervormde kerk van W estbroek.



 De Vierklank 13 24 september 2008

Elisa van Beest is 17 jaar en studeert 
aan een Regionaal OpleidingsC en-
trum ( ROC )  voor helpende. Na deze 
opleiding wil ze graag in deeltijd gaan 
studeren voor het diploma Sociaal 
Pedagogisch Werk. In de toekomst 
wil ze iets gaan doen met kinderen. 
Sinds een week woont ze niet meer 
thuis maar op een kamer van 9 m2 
in Utrecht. Krap maar alles wat ze 
nodig heeft staat erin. Naast haar 
studie werkt ze enkele uren per week 
in de zorg.

Brazilië
De keuze om op werkvakantie te gaan 
was snel gemaakt en ook de plek was 
snel duidelijk. ‘Ik heb het boek ‘Gods 
hart voor kinderen’ van Jeannette 
Lukasse meerdere malen gelezen en 
vind het een fantastisch mooi boek. 
Het beschrijft de gebeurtenissen die 
Jeannette en haar man in Brazilië  
hebben meegemaakt met hun werk 
voor de straatkinderen. Toen ik dus 
ook zag dat het mogelijk was om in 
de hoofdstad van Brazilië  een werk-
vakantie te houden was de keuze snel 
gemaakt’. Elisa van Beest vertelt dat 
het geloof een bijzondere plek heeft 
in haar leven. Voor haar betekent het 
geloof een relatie met God hebben. 
Ze vertelt verder dat ze zich niet bij 
é é n specifieke kerk heeft aangeslo-
ten maar dat ze verschillende kerken 
bezoekt. Het voornaamste doel van 
haar reis was proberen heel veel lief-
de te geven aan de straatkinderen.

Ambassadeur
De organisatie Livingstone heeft 
meerdere mogelijkheden om de reis 
gedeeltelijk te financieren. Elisa van 
Beest heeft gekozen voor het ambas-
sadeurschap. Om slechts de helft van 
de reissom, bijna 1000 euro, te hoe-
ven betalen heeft ze zich verplicht 
om voor en na de reis anderen te 
informeren over deze vorm van ont-
wikkelingswerk. Vooraf en tijdens de 
werkvakantie moest ze een weblog 

bijhouden waar minimaal 50 mensen 
op aangemeld waren. Na de reis moet 
ze presentaties verzorgen voor mini-
maal 100 scholieren en studenten op 
het VMBO en MBO. Daarnaast moet 
ze 50 andere mensen informeren en 
twee artikelen in de media ( laten)  
plaatsen. De weblog is al gelukt en 
voor de overige vereisten heeft ze 
plannen genoeg.

E rvaringen
24 juli vertrok Elisa van Beest naar de 
sloppenwijk Borel in Rio de Janeiro. 
Deze sloppenwijk staat bekend als 
é é n van de gevaarlijkere wijken in 
Rio de Janeiro, omdat er veel drugs-
bendes zijn die constant de confronta-
tie zoeken met de politie. ‘Bij binnen-
komst in die wijk stonden jongeren 
met heel grote geweren. We mochten 
ook niet alleen op straat lopen. Wel 
is het zo dat wij als een soort familie 
worden beschouwd en eigenlijk doen 
ze dan niets. We hebben dat maar niet 
uitgeprobeerd’. Het werk bestond uit 
het bouwen van een extra verdieping 
op een gebouw voor opvang van 
kinderen en uit het organiseren van 
activiteiten voor de straatkinderen. 

‘De eerste nacht in Borel op een 
matras, zo dun dat het net leek dat 
je op de grond lag, eindigde abrupt. 
We dachten dat er geschoten werd 
maar het bleek dat de hoogste drugs-
baas jarig was en daarom werd er 
vuurwerk afgeschoten. Na het ontbijt 
vertrokken we via glibberige trappen, 
hondenpoep en open riolen naar het 
jongerencentrum. Net als in het boek 
De Vliegeraar ( Khaled Hosseini)  
vliegeren de kinderen in Borel ook. 
Sommigen hebben ook glasdraad en 
snijden de lijnen van anderen door. 
Een paar van onze groep hebben 
het ook geprobeerd maar het lukte 
ze niet’. Het werk van de jongens 
bestond uit het bouwen van de extra 

verdieping. ‘Wij als meisjes mochten 
eigenlijk niet helpen maar hebben dat 
toch een beetje gedaan. We hebben 
voornamelijk met stenen gesjouwd. 
Daarna hebben we ook met de kin-
deren gespeeld. Er was een heel klein 
jongetje, Adriano, die voornamelijk 
op zichzelf was aangewezen. Zijn 
vader was weg en zijn moeder lette 
absoluut niet op hem. Het bijzondere 
was dat dit jongetje altijd lachte. Hij 
was heel aanhankelijk en sloeg vaak 
gelijk zijn armen om mijn nek en gaf 
allemaal kusjes’. De voertaal in Bra-
zilië  is Portugees en de Engelse taal 
kan bijna niemand spreken. ‘Maar 
we hebben een aantal woordjes Por-
tugees geleerd en verder praatten we 
met handen en voeten’. Sommige 
kinderen waren blij met de aandacht, 
anderen konden er niets meer mee. 
‘Er was ook al een wat ouder jongetje 
van een jaar of negen, Samuel. Hij 
was een kleine terrorist en was niet 
te handhaven in de groep, hij gooide 
alles omver en maakte dingen kapot. 
Zijn dag bestaat uit stelen. Hij klimt 

huizen in en neemt alles van waarde 
mee. In heb het wel geprobeerd maar 
kon niet tot hem doordringen. Echt 
zielig’. 

Vrije tijd
Behalve werken was er ook tijd inge-
pland voor recreatie om een indruk te 
krijgen van het land en de bewoners. 
‘We zijn met de groep naar het strand 
van C apacabana geweest. Prachtig, 
lekker warm water en hoge golven’. 
Verder zijn de bekendste toeristische 
attracties van Rio de Janiero bekeken: 
de Suikerbroodberg en natuurlijk ook 
het 38 meter hoge beeld van C hristus 
de Verlosser. ‘Wat ik van Brazilie heb 
gezien heeft indruk op me gemaakt. 
Prachtige natuur, mooie stranden 
maar ook armoede, knokkelkoorts en 
kinderen die naar aandacht en liefde 
verlangen. Ik moest huilen toen we 
weggingen, wilde eigenlijk de kinde-
ren wel meenemen. Ik weet niet of het 
op mijn weg komt, maar ik zou graag 
nog eens teruggaan’, sluit Elisa van 
Beest ons gesprek af. 

Werkvakantie in R io de Jan eiro
door M arijke Drieenhuizen

E lisa van Beest ( 17  jaar)  uit Maartensdijk is afgelopen zomer drie weken op werkvakantie geweest in 
R io de J aneiro. E en ontvangen mailtje eerder dit jaar over de organisatie Livingstone maakte haar zo 

enthousiast dat ze zich gelijk dezelfde avond heeft aangemeld. 

E lisa Van Beest (links) probeerde de straatkinderen met leuke activiteiten een 
fijne tijd te geven.

Prachtige natuur,  mooie stranden 
maar ook armoede, knokkelkoorts en 
kinderen die naar aandacht en liefde 
verlangen.

Moeder Nellie en zoon Maurice de 
Jong zijn twee enthousiaste bestuurs-
leden van de Oranjevereniging. Bei-
den draaien al een flink aantal jaren 
mee in de organisatie. ’We zoeken 
een paar nieuwe bestuursleden’, ver-
tellen ze. ‘We zijn nu met ons vijven 
en dat is te weinig om een spranke-
lende Koninginnedag te organiseren. 
Als er geen twee of drie nieuwe 
bestuursleden bijkomen, kunnen we 
er niet zoveel werk van maken als we 
willen. Ons doel is om elk jaar voor 
jong en oud nieuwe elementen in te 
brengen. Daarmee kunnen we nog 
jaren doorgaan als het bestuur voltal-
lig is en blijft. Het feest van dit jaar 
was heel goed. Er waren heel veel 
deelnemers en kijkers op en rond het 
plein, in de tent en in Dijckstate en 
een massa vrijwilligers hielp ons met 
de uitvoering. Wat een plezier hebben 
ze allemaal gehad. Dat willen we de 
komende jaren zo houden.’

Dankbaar werk
‘Op Koninginnedag doen de vrijwil-
ligers prachtig werk. Ze vinden het 
leuk om op de dag zelf  te helpen, 
maar de stap naar het bestuur is wat 

groot. Tot nu toe dan, want we blijven 
zoeken. Wat we nodig hebben zijn 
twee of drie mensen die als bestuur-
der helpen meedenken. We zijn een 
jaar bezig met het plannen en voor-
bereiden van de evenementen. Met 
de huidige vijf bestuurleden zijn we 
daar in aantal te klein voor.’ Maurice 
die nu vice-voorzitter is legt uit: ‘Een 
nieuw bestuurslid heeft geen speci-
fieke ervaring nodig, want we helpen 
elkaar. Bovendien gaat het er altijd 
heel gezellig aan toe. We zoeken 
een penningmeester en een secretaris 

maar als iemand liever vice-voorzitter 
wordt dan kan dat ook. Dan ga ik het 
secretariaat doen, want we kunnen 
binnen het bestuur met de functies 
schuiven.’ En Nellie vult aan: ‘We 
staan ervoor en willen er hard voor 
werken. Het is dankbaar werk want je 
bereikt met elkaar dat de jeugd op die 
feestelijke dag naar hartenlust bezig is 
en ook de ouderen genieten. Je moet 
er toch niet aan denken dat Koningin-
nedag voor Maartensdijk niet behou-
den kan blijven.’ ( Voor informatie 
0346 213649 na 19.00 uur)

Oranjevereniging Maartensdijk 
zoekt bestuursleden

door K ees Pijpers

Lang voordat op de eerstvolgende Koninginnedag opnieuw een groot feest wordt gevierd werkt 
het bestuur van Oranjevereniging P rins Willem Alexan der aan nieuwe evenementen. 

E r is ook behoefte aan enkele nieuwe bestuursleden.

M aurice en Nellie de J ong zijn alweer bezig met plannen en voorbereiden van 
de evenementen maar zoeken ook hulp.

Bericht van Sinterklaas
door K ees Pijpers

U it welingelichte kringen is vernomen dat Sint Nicolaas zaterdag 
22 november a.s. in Maartensdijk zal arriveren. H et plaatselijk 

comité , dat al tien jaar voor opvang en begeleiding zorgt, 
is alweer vanaf januari aan het organiseren.

Mevrouw Henny van Engelen en haar dochters C indy en Petra zijn nog 
even enthousiast als tien jaar geleden. Na het grote verlies van haar man 
en hun vader Ton en daarna ook nog van opvolger C or Brons hebben ze 
besloten om hun werk voort te zetten. ‘Het is een echt kinderfeest en daar 
gaan we voor’, vertellen ze. ́ Samen met onze medecomité leden is de voor-
bereiding weer prima gelukt. Vanaf 11 uur die ochtend gaat het gebeuren. 
De Sint heeft oversteekPieten, begeleidingPieten, strooiPieten en noem 
maar op. Zo´ n 40 bij elkaar. De veiligheid van kinderen staat bovenaan. 
Het Maertensplein wordt het centrale activiteitenpunt. De brandweer en 
het Rode Kruis doen mee. Bakker Bos doet iets leuks met pepernoten. Er 
wordt muziek geregeld. We zijn bezig met een dansgroep van Gym ma. In 
de middag zijn er kinderspelen. Er is een soort estafette en ze krijgen een 
Pietendiploma.’

Sponsors
´ De goede Sint brengt een bezoek 
aan Dijckstate en Toutenburg want 
hij is ook geliefd bij de ouderen. 
Burgemeester Gerritsen komt en is 
heel nieuwsgierig naar wat er alle-
maal gaat gebeuren. Ja, het wordt 
een hele show. We hebben sponsors 
aangeschreven. Johan de Zeeuw van 
C 1000 is de hoofdsponsor en Johan 
Westerhuis van het organisatieco-
mité  is de sponsor van de koets. Nee, 
we huren geen pakken. Die maak 
ik allemaal zelf. Voor de Sint en 50 
Pieten liggen de pakken hier klaar. 
Ik krijg ook nog bestellingen van andere organisaties.´  Dan blijkt dat Henny 
van Engelen daarnaast nog veel meer doet. Ze zit in het bestuur van de 
vrijetijdsmarkt Bilthoven, is betrokken bij het Rode Kruis, doet Welfare-
werk waar onder dagtrips voor ouderen en is oma. Voor het Sinterklaasfeest 
zijn ze al vanaf januari bezig. Ze leven er naar toe en tegen die tijd wordt het 
programma nog bekend gemaakt en worden er posters geplakt.

Petra, Henny  en C indy  van E ngelen.



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

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock R ose - Maartensdijk. T el. 
06-5 4967 98 5

VOE DING en gezondheid:  Onze voeding  toont grote tekorten, 
begin de dag  met  een goed  ontbijt vol vitaminen en mineralen. 
Vraag mij hoe?  Wiena Vink-Blonk, tel. 0346-5 71377,  zie web-
site: www.herbalifevink.nl

Smit T echnische Installatie H ollandsche R ading. Elektronische 
inbraakbeveiliging ing. huisautomatisering. Ledverlichting v. 
huis en tuin. Elektro, data. Bel 06-5 05 5 5 387

T e huur gevr. Maartensdijk en omg. opslag min.16 m2 max. 40 
m2, evt. met goederenontvangst ong. 1 x week op afgesproken 
dag tegen vergoeding bel 06-5 3473713

PERSONEEL AANGEBOD

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

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

65  plusser maakt uw dakgoot 
bladvrij €  40, Tevens witten 
( sauswerk)  en schilderwerk. 
Tel. 030-8900806

DIVERSEN

Gratis op te halen. Terracotta 
bloempotten, steen, diverse 
maten, ook schotels. Tel. 0346-
212227 

TE HUUR: Stacar. Effe-dur-uut 
op de Heigraaf te Woudenberg!  
Bij Henschotermeer. Tel. 0346-
211386. Voordelig in sept. è n 
oktober.

Zit uw haar niet goed?  Kom naar 
BETTY 'S C ORNER!  Bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

Gaat u VERHUIZEN?  Wilt u 
dit zelf doen?  Huur een ver-
huisbox. C a 600x240x240 cm. 
Info 0346-281220

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

SAX OFOON en KLARINET 
privé  les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 065 5 891237

Gratis af te halen!  
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-5 475 35 16

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

BAZAR/ ROMMELMARKT, 
Boslaan 1-3 Bilthoven bij de 
Zuiderkapel vrijdag 26 sept. 
half 3 –  5  uur.
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Houten tafeltje rond 5 3 cm hg 
35  cm, 2 tableaus, 3 d. bruine 
pootjes €  10,-. Houten tafel-
tje lxbrxh 63 x 33x 40 cm, 
2 tableaus €  10,- Tel. 0346-
212492

Kamerplant sansevieria laag. 
€ 1,5 0. Kamerplant banarama 
potbr. 23 cm hg 40 cm € 2,5 0 
Tel. 0346-212492

2 stuurtassen +  bevestigin-
gen z.g.a.n. +  kaartleesmap +  
draagband, veel bergruimte, 
zwart, A.G.U. €  8,5 0 Tel. 0346-
212492

Skeelers mt. 34 €  10,-, skeelers 
mt. 37 €  15 ,- Tel. 06-12718763

Paardrijlaarzen mt 37 Aigle 
gevoerd €  15 , paardrijlaarzen 
mt. 38 engelse vallen klein €  10, 
paardrijhelm kind C asco 49-5 4 
cm €  10 Tel. 06-12718763

Schaats/ fietshelm kind agu mt 
52 -5 6 €  10, autostoeltje grijs €  
10, Fietszitje voorop €  15  Tel. 
06-12718763

Autostoeltje: rugleuning en zitje 
kunnen los gebruikt worden, 
Volvo €  45  Tel. 06-12718763

Prachtig houten hobbelpaard 
( nieuw) , was dubbel cadeau ( €  
30,-) , mooie riten stoel €  25  
evt. met bijpassend tafeltje in 
nieuwe staat €  12,5 0 Tel. 06 
54 665 05 0

Te koop: poppenwagen €  10,00 
Tel. 0346-214649

Mooi grenen tafelblad 80 x135  
4 cm dik €  35 ,- Tel. 0346-
212463

4 bijna nieuwe baby hemdjes 
mt. 5 0, 6 bijna nieuwe baby -
hemdjes mt.  5 6 ( overslag) , €  
1,5 0 p. stuk, peuter badjasje 
met capuchon mt. 86 €  6,- Tel. 
06-5 4665 05 0

TE KOOP GEVRAAGD

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. Tel. 0346-
2815 5 8

T e koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

1
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3

4
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6

7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

P ersoneel aangeboden

Diversen 

T e koop gevraagd

Agenda Sojos
Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of bij-
voorbeeld foto’s bekijken, dan kun je de Sojos web-
site bezoeken. De website van Sojos is te vinden op 
www.freewebs.com/sojos1

Inloop Sojos 
Op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen is er voor 
de jeugd in Maartensdijk inloop in jongerencentrum 
Sojos. Tijdens de inloop kun je spelletjes doen ( bijv. 
poolen, tafeltennissen, darten e.d.) , maar ook gewoon 
even lekker chillen met een muziekje erbij, een film-
pje kijken, of werken aan een activiteit waaraan je 
mee zou willen werken. De inlooptijden van Sojos 
zijn in principe op donderdag, vrijdag en zaterdag 
tussen 15.00 en 22.00 uur, tenzij er op die tijd andere 
activiteiten gepland staan. Dit kun je altijd even chec-
ken op de website.
 
Spelletjesmiddag Sojos
Op de woensdag 24 september zijn alle basisschool-
kinderen vanaf 6 jaar weer welkom op de twee-
wekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. 
Er wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Hassan en zijn enthousiaste vrijwil-
ligers. Deelname aan de middag - van 14.00 tot 16.00 
uur - is gratis. Op woensdag 8 okt. is de erop volgende 
spelletjesmiddag weer.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 25 september zal de sportbus 
van ‘ Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neer-
strijken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tus-
sen 15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat allerlei 
spelmaterialen die door de kinderen en de oudere 
jeugd gratis en onder begeleiding van vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden

Kids Only Disco
Aanstaande vrijdag 26 september 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. Uiteraard zullen de meeste vaste onderdelen 
weer aan bod komen, zoals stoelendans, danswed-
strijd, limbodansen, Idols, loting en natuurlijk weer 
een sneeuwbal dans. De avond duurt van 19.00 tot 
21.30 uur en de entree is 1,- euro. Op vr. 10 okt. is de 
erop volgende Kids Only Disco.

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

Discoseizoen WVT  start
Zaterdag 27 september start de jeugddisco van WVT. 
De deuren zijn open van 19.00 tot 21.30 uur. Leeftijd: 
8 t/m 12 jaar. Entree bedraagt 1 euro. Voor meer infor-
matie kan contact opgenomen worden met Gert-Jan 
Poppink op 030 2284973.

Aanmelding 
tentoonstelling WVT

De tentoonstelling ‘Kunst Uit Eigen Provincie’ van V.V.S.O. WVT wordt dit jaar 
gehouden van 17 december 2008 tot en met 2 januari 2009. Beeldende kunste-
naars die aan deze expositie willen deelnemen, kunnen zich tot 15 oktober aan-
melden bij de vereniging.  Het adres is: Talinglaan 10, 3721 EA Bilthoven, info@
vvsowvt.nl. Voor meer informatie: tel. 030-2284973 en www.vvsowvt.nl.

Kinderdisco in Dorpshuis 
Westbroek zoekt vrijwilligers

Het bestuur van het Dorpshuis Westbroek neemt zich 
voor om het komende seizoen i.s.m. Sojos kinder-
disco’s te organiseren voor de leeftijdsgroepen 8 tot 
12 ( van 19.00 tot 20.45 uur)  en 12 tot 16 jaar ( van 
21.00 tot 23.30uur) . Het is uiteindelijk de bedoeling 
om op een maandelijkse vrijdagavond deze disco’s te 
organiseren. De eerste disco zal georganiseerd worden 
op vrijdag 7 november. Wij zijn nog wel op zoek naar 
enthousiaste ouders en/of jeugdigen en verder naar 
iedereen die zich geroepen voelt om deze avond tot 
een daverend succes te maken. Wil je mee helpen 
( in de organisatie of als DJ bijvoorbeeld) , stuur dan 
even een mailtje naar Ernst ( van Sojos) . Het adres is 
sojos_s jjm@hotmail.com .

Markt voor 
kinderkleding en speelgoed

Ook in 2008 is er een markt voor tweedehands kinderkleding en speelgoed in 
De Bilt. Dit jaar op zaterdag 27 september 2008. In 2007 was dit een groot suc-
ces. Ook nu is er veel belangstelling voor de kramen. De markt is op het erf van 
Boerderij Nieuw Bureveld van 09.00 uur tot 11.30 uur. Iedereen die niet te veel 
geld wil uitgeven aan leuke en modieuze kinderkleding en kinderartikelen kan 
op deze markt terecht. De boerderij is gelegen aan de Universiteitsweg 1 in De 
Bilt ( tegenover het Tuincentrum Europatuin) .

Markt bij Stampertjes 
A.s. zaterdag 27 september is het zover: de jaarlijkse speelgoed- en kleding-
markt bij Peuterspeelzaal de Stampertjes in Westbroek. Met leuke 2-hands 
kinderkleding en speelgoed, schminken, blikgooien en nog veel meer activitei-
ten. Ook worden er leuke zelfgemaakte knutseltjes van de kinderen verkocht. 
Daarnaast zijn er natuurlijk weer de overheerlijke wafels, lekkere koffie met 
door de ouders van de kinderen gebakken taart. Wanneer dit ‘in de smaak 
valt’ is deze ook te koop. De markt wordt gehouden bij de Peuterzaal aan de 
Holsblokkerweg in Westbroek van 10.00 tot 12.00 uur. Nog bruikbare spul-
len kunnen op donderdag 25 september tussen 8.30 en 12.00 uur nog worden 
afgeven bij de peuterspeelzaal, of door contact op te nemen met Ellen van der 
Tol, tel. 0346 282266. De opbrengst van deze markt is geheel bestemd voor de 
peuterspeelzaal zelf.
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Zonder vaste krachten als Michel 
van de Goede, Jorgen Straalman, 
Bram van Eck, Rik Vos, Wouter van 
der Linden en Lennart Fijen ( allen 
geblesseerd)  verscheen SVM in een 
fantasieopstelling aan de start. Het 
centrum van de verdediging werd 
bezet door Rick Lith en Rudo Ver-
hoef, terwijl Tom Atteveld als links-
back en Michel Kemp als rechts-
back begonnen. Op het middenveld 
speelden de vertrouwde Laurens van 
Leeuwen en Stefan Both naast de 
onbekende Michael Meijer. En voorin 
moest routinier Marco Willemse de 
taak van stormram op zich nemen om 
zo ruimte te scheppen voor de jeug-
dige Edward Drenth. Grootste verras-
sing was Roy Wijman. Hij startte als 
linkerspits en was met zijn dribbels 
een plaag voor de defensie van Dalto. 
Wijman kan als geen ander versnellen 
en naar binnen draaien. Dat deed hij 
ook in de 10de minuut om vervolgens 
de bal heel fraai in de bovenhoek te 
knallen: 1-0.
Dat was natuurlijk een geweldige 
opsteker voor de Maartensdijkers die 

wat voorzichtiger opereerden dan in 
de eerste duels. Toen werd er zon-
der rugdekking verdedigd en druk 
gezet naar voren, nu was er voor 
meer veiligheid gekozen. Die tactiek 
past beter bij het spelersmateriaal van 
SVM en kwam zaterdagmiddag hele-
maal van pas. Al die invallers hadden 
zekerheid nodig en vonden die in een 
meer behoudende tactiek. Achterover 
leunen is altijd gemakkelijker dan 
druk zetten en achterin é é n tegen é é n 
spelen. SVM voetbalt al jaren ach-
teroverleunend en heeft zo de grote 
successen behaald.
Van het team dat drie jaar geleden nog 
om promotie naar de tweede klasse 
voetbalde, stonden er nu nog slechts 
twee spelers op het veld: Rick Lith 
en Roy Wijman, terwijl Laurens van 
Leeuwen natuurlijk ook al jaren een 
vaste waarde is. Deze spelers vonden 
hun rust en kracht weer terug in het 
meer behoudende sys teem en ze sti-
muleerden de rest om zelfs op zoek 
te gaan naar de tweede en beslissende 
treffer. Kansen waren er wel degelijk, 
voor Marco Willemse en Michael 

Meijer. Een kwartier voor tijd werd 
die lankmoedigheid afgestraft door 
Dalto dat in niets meer leek op de 
ploeg die jarenlang de derde klasse 
beheerste met sprankelend en dwin-
gend voetbal. Dalto was geen schim 
meer van zichzelf, maar vond wel de 
gelijkmaker. Drie corners op rij bete-
kenden de gelijkmaker. Want de laat-
ste hoekschop werd slecht verdedigd, 
1-1. Dat was jammer en onnodig, 
want SVM gaf juist in de tweede helft 
weinig kansen weg.

Toch had het nog groot feest kunnen 
zijn in de vernieuwde kantine aan de 
Dierenriem. Vijf minuten voor tijd 
kreeg Marco Willemse een dot van 
een kans, maar zijn hoofd mikte ver-
keerd. Daardoor bleef het 1-1 en kon 
SVM met dit gelijkspel de hatelijke 
nul wegwerken. Vermeldenswaard 
tenslotte is nog dat veteraan Tom Kuin 
in de tweede helft Michael Meijer 
verving, terwijl Loek van Looveren 
Edward Drenth afloste. Michel Kemp 
viel al in de eerste helft uit en werd 
vervangen door Rob van Vulpen. 

SVM pakt eerste punt 
met gehandicapt team

Na de kansloze nederlaag in de eerste wedstrijd tegen Candia en de wat onnodige verliespartij tegen 
Jon athan was er afgelopen zaterdag aan de Dierenriem voor het eerst reden tot enige feestvreugde. SVM 
pakte het eerste punt in deze competitie en deed dat met een team waarin veel vaste waarden ontbraken. 

Des te knapper was het dat de Maartensdijkers tegen Dalto uit Driebergen met 1-1 gelijkspeelden. 
Dat had eigenlijk een overwinning moeten zijn, want tot een kwartier leidde SVM soeverein en had 

het in feite niet veel gevaar te duchten van de gasten uit Driebergen.

Het boek Vaders langs de lijn ver-
telt het verhaal van een vader die 
op een dag voetbalcoach wordt. De 
idy llische partijtjes voetbal in het 
park worden verruild voor moeizame 
wedstrijden op het veld en rokerige 
kantines. De verhalen in het boek 
zullen tot de verbeelding spreken van 
het legioen vaders ( en moeders)  die 
zaterdagochtend in alle vroegte naar 
de wedstrijden van hun kind gaan. 
Soms lekker in de zon, vaker kou-
kleumend of onder een grote paraplu, 
de verrichtingen van zoon of dochter 
gadeslaand. ‘Het is niet alleen bedoeld 
voor de vaders die iedere week weer 
meegaan naar het voetbalveld, maar 
ook voor mensen die willen weten 
wat er zich afspeelt langs het veld’. 
Het boek gaat over de dromen van 
kleine jongens en hun ouders, welke 
triomfen er zijn en welke teleur-
stellingen. De opgroeiende kinderen 
moeten steeds eerder op eigen benen 
staan en leren omgaan met het ver-
schil tussen wens en werkelijkheid. 
Dat geldt echter evenzeer voor hun 
grootste fans. Daarom is Vaders langs 
de lijn ook een indringend boek over 
opvoeden en loslaten. 

De vader van Je an-P aul de Jon g
Om in voetbalsferen te blijven, heeft 
Koen Vergeer het eerste exemplaar 
van zijn boek aangeboden aan Jean-
Paul de Jong, oud-aanvoerder bij FC  
Utrecht. Jean-Paul de Jong is nu zelf 
jeugdtrainer bij FC  Utrecht en is zelf 
als vader langs de lijn te vinden bij 

zijn eigen zoon. Hij ondervindt dage-
lijks hoe belangrijk de rol van ouders 
is in de begeleiding van hun zoon. 
Het gaat dan om talentvolle jon-
gens, van wie veel verwacht wordt. 
En soms worden die verwachtingen 
beantwoord, maar vaker niet. Zijn 
eigen vader heeft een belangrijke rol 
gespeeld bij zijn voetbalcarriè re: ook 
hij was een fanatieke vader langs de 
lijn. ‘Soms te fanatiek’, vertelt Jean-
Paul: ‘Tijdens een wedstrijd werd 
ik gewisseld. Mijn vader werd zo 
boos, hij gooide mijn schoenen in de 
dug-out en riep tegen de trainer dat 
ik nooit meer bij die club zou voet-

ballen. Dat klopte: het jaar erna ging 
ik naar FC  Utrecht. Maar ik ben dat 
voorval nooit vergeten;  zo moet je het 
dus niet doen als vader’.
In Vaders langs de lijn staan niet de 
dramatische verhalen, die vaak de 
ronde over vechtende en scheldende 
vaders. Vergeer: ‘Ik heb dat zelf als 
vader langs de lijn nooit meegemaakt. 
‘Tachtig procent van die verhalen zijn 
uit de duim gezogen’. Het boek gaat 
meer over de ontroerende inspan-
ningen van een groep jongetjes die 
iedere week weer vol goede moed de 
strijd aangaan met de tegenstander en 
met zichzelf.

Voetbaldromen van vaders en zonen
Door Sy lvia van der Laan

Afgelopen zaterdag stroomde het publiek binnen bij Boekhandel Jon gerius in Bilthoven.
De reden:  Koen Vergeer uit Bilthoven signeerde zijn boek Vaders langs de lijn. 

De drama’s van voetballende jongetjes en hun vaders worden beschreven 
door K oen Vergeer (rechts). J ean- Paul de J ong signeert mede.

T weemaal Zes verliest 
van De H oeve

In de derde ronde van de veldcompetitie moest het nog ongeslagen Twee-
maal Zes - op gras - in het hoge noorden aantreden tegen het Friese ‘De 
Hoeve’. Een tegenstander die in tegenstelling tot Tweemaal Zes nog geen 
enkel punt had weten te vergaren.
De tegenstander startte sterk en met veel overtuiging. Voordat Tweemaal 
Zes zich dat realiseerde stond er al een 3-0 achterstand op het scorebord. 
Daarna beet Tweemaal Zes zich vast in de tegenstander en kon het op 
gelijke hoogte komen ( 3-3) . Opnieuw was het De Hoeve dat daarna het 
initiatief nam en steeds met enkele doelpunten wist voor te komen. In het 
slot van de eerste helft wist Tweemaal Zes evenwel weer aan te sluiten en 
werd er met een stand van 9-8 gerust. Na de rust zag je eigenlijk het zelfde 
beeld. De Hoeve dat collectief en met veel energie
weer afstand wist te nemen van de Maartensdijkers. Naar mate de tweede 
helft vorderde herstelde Tweemaal Zes zich enigszins en wist tot op 2 
doelpunten verschil terug te komen ( 15- 13) . Toen De Hoeve daarna vrij 
snel de 16-13 en 17- 13 aantekende was het eigenlijk een gelopen race. De 
2 doelpunten die Tweemaal Zes daarna nog maakte waren slechts voor de 
statistieken. Eindstand 17-15.
Door de winst van Vada op medekoploper Rodenburg ( 16-10) , winst van 
Groen Geel op DFD ( 25- 9)  en van Mid Frys lan op Blauw Wit ( He)  met 
14-12, staan er nu maar liefst vijf ploegen gezamenlijk op de eerste plaats 
met 4 punten uit drie wedstrijden. Volgende week moet Tweemaal Zes 
thuis aantreden tegen Vada, é é n van de vijf medekoplopers uit Wageningen. 
Aanvang: 15.30 uur.

Officië le opening kunstgrasveld

A lhoewel er vanwege veldentekort al verschillende voetbalwedstrijden 
op zijn gespeeld zal wethouder Herman M ittendorff a.s. zaterdag 27 sep-
tember om 13.00 uur de officië le opening van het kunstgrasveld van de 
M aartensdijkse voetbalvereniging SVM  aan de Dierenriem verrichten. 
Hier aansluitend zullen er enkele jeugdwedstrijden gespeeld worden en om 
14.30 uur speelt het hoogste jeugdteam (A 1) de competitiewedstrijd tegen 
Hoograven A 1.

Clubkampioenschappen 
voor senioren

Van 6 t/m 14 september jl. werden bij tennisvereniging Hollandsche Rading 
de jaarlijkse clubkampioenschappen voor senioren georganiseerd. I n 
totaal streden ruim 50 deelnemers om de diverse titels. Ondanks een aantal 
‘regendagen’ konden de finales op zondag worden afgewerkt onder prima 
omstandigheden. Op de foto een groot deel van de prijswinnaars. 



Menig inwoner van de gemeente kent 
Ron Hoenderdaal. Is het niet van zijn 
werk als postbode, dan wel vanwege 
zijn Red Balloon-bus of van de opval-
lende ballon die regelmatig in de 
omgeving te signaleren viel. Een uit 
de hand gelopen hobby die Ron sinds 
1993 beoefend. De grote vraag is nu: 

W ie heef t iets gezien of  gehoord?

De Volkswagen LT stond bij het huis 
van Ron op 't Loo in Maartensdijk 
geparkeerd. Tussen 1.30 en 3.00 uur 
werd de bus na het forceren van 
deur- en stuurslot zo'n 100 meter 
weggeduwd naar het kruispunt met 
Dillenburg. Daar zijn de spullen over-

geladen in een andere auto waarna de 
Volkswagenbus in de struiken werd 
geduwd. Gaat er bij u een lichtje bran-
den, heeft u iets gezien of gehoord, 
neem dan contact op met Ron via 
06-53944357 of met de politie 0900-
8844. Iedere aanwijzing hoe klein 
dan ook kan een bijdrage leveren aan 
het oplossen van deze diefstal.

Ron is financieel zwaar gedupeerd. 
Het seizoen loopt ten einde, maar 
er staan nog wel wat ballonvaarten 
geboekt. Dankzij collega ballonvaar-
ders die hun ballon belangeloos aan 
Ron ter beschikking stellen, komen 
die vluchten in ieder geval niet in 
gevaar.

Er is inmiddels een definitieve groep 
samengesteld die in november naar 
Bonaire vertrekt. Het zijn zes VMBO 
leerlingen, drie MBO studenten 
Bouwkunde, waaronder dus Jasper 
de Zeeuw, drie MBO studenten Elek-
trotechniek, twee HBO studenten en 
twee docenten. Ze hebben zichzelf het 
THRILL- team genoemd. THRILL 
staat voor Teamsgewijs Herontwer-
pen van Resultaatgericht Innovatief 
Levensecht Leren.

Bonaire
Bonaire ligt voor de kunst van 
Venezuela en maakt deel uit van 
de Nederlandse Antillen. Het is na 
C uraç ao het tweede grote eiland en 
heeft bijna 15.0 00 inwoners. Bonaire 
is een Nederlandse gemeente met 
een burgemeester, wethouders en 
een gemeenteraad. De inwoners van 
Bonaire kunnen ook hun stem uit-
brengen voor de Tweede Kamer en 
het Europees Parlement. 

Stichting P roject
Stichting Project is een in 2004 van-
uit particulier initiatief opgezet erva-
ringsleercentrum voor jongeren van 
12 tot 17 jaar met gedragsproblemen. 
Jongeren die meedoen aan dit project 
hebben vaak moeite met het gewone 
schoolse leren. Deze jongeren wil-
len misschien wel leren, maar dan 
door dingen te doen. Na ieder jaar 
worden de leerresultaten bekeken en 
wordt er besloten of de leerling door-
stroomt naar het vervolgonderwijs of 
dat er nog een jaar binnen dit project 
gewerkt wordt. Er zijn een viertal leer-
werktrajecten waaruit gekozen kan 
worden: horeca, duiken, maintenance 
( techniek)  en greenery ( groenvoor-
ziening) . De leerlingen kunnen drie 
jaren of fasen doorlopen, in de eerste 

twee jaar kunnen ze worden terugge-
plaatst naar het reguliere onderwijs. 
Het derde jaar leidt de leerlingen naar 
een plek op de arbeidsmarkt.

Greenery
Mick Smit is de oprichter van de 
Stichting Project Bonaire en tevens de 
opdrachtgever van de stageopdracht. 
De greenery is nog niet goed opgezet, 
maar de ambitie is groot. Door het 
opzetten van een greenery bij een al 
aanwezig lesrestaurant. Dat lesres-
taurant staat er al wel maar eromheen 
is veel wildgroei. De jongeren die 
voor de greenery  kiezen gaan de tuin 
opknappen en daar groenten kweken 
die ook in het restaurant gebruikt 
kunnen worden. Op deze manier 
hoopt men dat de jongeren een beter 
zelfbeeld ontwikkelen en een nieuw 
perspectief ontdekken.

Stageopdracht
De groep gaat zich inzetten om een 
aantal zaken voor de greenery te rege-
len. Er zal een tuin aangelegd worden 
voor buitenplanten, er zal een blokhut 
gebouwd worden inclusief de beno-
digde inrichting, er moet een com-
postsys teembak gerealiseerd worden 
en een greenery . Deze greenery moet 
bestaan uit een houten geraamte met 

gaas ertussen. Tevens moeten er alu-
minium tafels komen om kweekgoed 
op te plaatsen. Dan nog een overkap-
ping bij een zeecontainer, een bord op 
palen met de naam van de greenery 
en een omheining. Jasper de Zeeuw 
vertelt onder andere bezig te zijn met 
het maken van een plan van aanpak 
voor de omheining. Hij moet daarbij 
ook rekening houden met het feit 
dat er op Bonaire een ander klimaat 
heerst en dat de elektriciteitsvoorzie-
ning daar anders is geregeld dan in 
Nederland. 

Geld
Er is hiervoor geen budget beschik-
baar en de deelnemers gaan zelf op 
zoek naar sponsoren. De eigen bij-
drage van de deelnemers is 225 euro. 

In totaal zijn alle kosten begroot op 
7.000 euro. Twee jongens houden 
zich specifiek bezig met het speuren 
naar sponsoren. Jasper de Zeeuw zag 
hiervoor ook nog een mogelijkheid. 
Alle mensen die flessen inleveren bij 
de C 1000 in Maartensdijk kunnen om 
dit project te steunen het bonnetje in 
de oranje bus deponeren. 

‘Natuurlijk mogen mensen er ook 
gewoon geld in doen’, vult Jasper nog 
aan. Zo is Jasper niet alleen technisch 
bezig maar bekommert hij zich ook 
om de financië n van dit project. Hij 
is ervan overtuigd dat hij dit jaar gaat 
slagen en vervolgt daarna zijn oplei-
ding aan de Hogeschool van Utrecht 
waar hij zich gaat inschrijven voor 
Bouwtechnische bedrijfskunde. 
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Deze maand:
Rundervenkelsoep

*
Gegrilde tonijnmoot

*
Poffertjes met vanille ijs en grandmanier

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
24-9

Do.
25-9

Woe.
1-10

Do.
2-10

9,95

9,50

9,50

9,75

Gebakken zalmfilet

Coq au vin

Hele gebakken Tongschar

Lamskoteletten met 
honing/tijm saus

Statiegeldbonnetjes 
voor greenery op Bonaire

door M arijke Drieenhuizen

Jas per de Zeeuw is 20 jaar, vierdejaars student Bouwkunde aan de R OC Landstede in H arderwijk en 
driemaal per week parttime winkelmedewerker bij de C1000 van zijn vader in Maartensdijk. Van 4 tot 26 
november gaat hij met een groep voor een drie weken durende stage naar Bonaire om daar een greenery , 

een kweekruimte voor planten en groenten, op te bouwen. 

J asper de Z eeuw is niet alleen technisch bezig maar hij bekommert zich ook 
om de financië n van het project.

G roenten uit de greenery  zullen in het 
lesrestaurant gebruikt gaan worden.

Luchtballon foetsie
In de nacht van zondag op maandag 22 september vond in Maartensdijk een bizarre diefstal plaats. 

U it de auto van R on H oenderdaal werd zijn luchtballon met toehoren;  6-persoons mand, 
brander en ventilator gestolen. De schade bedraagt 22.000 euro

Deze ballon werd afgelopen zondag-
nacht in M aartensdijk gestolen.

De Volkswagen LT  waaruit de ballon gestolen werd.

4 stuks      2,00

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Vers gebakken appelflappen of

Saucijzenbroodjes

a.s. Zaterdag Bakker Piet




