
Op het erf van de boerderij zijn de 
voorbereidingen in volle gang. Met 
drie man wordt gebouwd aan een 
radiostation met zendmast en zeven 
kleine ontvangsthuisjes van hout en 
stro. ‘Hier houd ik gesprekken met 
mensen uit de omgeving, die ik nu 
bezig ben te benaderen. Tijdens de 
uitzendingen ontvang ik mijn gast 
en loop met hem of haar naar het 
radiostation. Bezoek kan de uitzen-
ding in de kleine huisjes volgen. Wie 
dus naar de live uitzending komt, zit 
eigenlijk in zo’n huisje. Daar staat 
een radio op tafel en hoor je de 
uitzending die honderd meter ver-
derop wordt gemaakt.’ Robbert van 
der Horst zendt het programma uit op 

zijn eigen zender op frequentie 105.0 
FM. ‘Het leuke is dat het heel lokaal 
is. Het is echt vanaf deze plek met 
een bereik binnen een straal van vijf 
kilometer.’

Theatermaker
Robbert van der Horst is beeldend 
kunstenaar en theatermaker. Hij werkt 
in het grensgebied van het theater en 
de beeldende kunst. ‘Ik werk veel op 
het platteland met projecten die over 
bouwen gaan. Ik zoek naar de mens 
en zijn bouwwerk, in relatie met zijn 
omgeving. Het gaat voor mij wel 
over de functie van het bouwwerk, 
maar het is niet zo dat alles wat ik 
bouw een functie heeft.’ Hij noemt als 

voorbeeld het skelet van een Noord-
Hollandse stolpboerderij, dat hij op 
het strand van Heemskerk bouwde. 
‘Dat skelet stond in zee alsof het een 
kwetsbare verloren gegane plek was, 
waar de mens uiteindelijk uit was 
verdwenen. Het was op werkelijke 
grootte gebouwd, maar had verder 

geen functie. Het ging wel over de 
functie die het heeft gehad.’

Veelzijdig
Als je de CV van Robbert van der 
Horst bekijkt, zie je dat hij een veel-
zijdig kunstenaar is. Beeldhouwer, 
performer, danser, geluid, decoront-
werper. Hij heeft ooit de kunstaca-
demie gedaan en is daarna vrij snel 
gaan werken met locatietheatergroe-
pen, onder andere met Dogtroep. ‘Ik 
maakte ook toen al kleine voorstellin-
gen in eigen beheer, vaak met geluid 
erbij. Soms alleen, soms met anderen. 
Op een gegeven moment hebben we 
een klein clubje gevormd, onder de 
naam Water en Zink, H2O en Zn. 
We deden dat met z’n drieën, twee 
theatermakers en ik. Daarmee zijn we 
heel kleinschalig aan de gang gegaan. 
Het is eigenlijk wat ik nu ook doe. Op 
een plek aankomen, dan onderzoeken 
wat daar er aan de hand is en daar een 
soort beleving van maken.’ 

Vrede van Utrecht
Robbert van der Horst vindt zichzelf 
geen acteur, maar een performer. ‘In 
de beeldende kunst is een performer 
iemand die meer gericht is op één 
ding. Een acteur is bezig met een heel 
verhaal. Dat moet je mij niet laten 
doen. Maar ergens zijn en iets doen 
dat kan ik wel. Ik ben goed in dingen 
doen, dingen timen en ik ben goed 
in vragen stellen. Verder vind ik het 
leuk om te bouwen.’ De Vrede van 
Utrecht van 1713 speelt bij het pro-
ject een belangrijke rol. ‘Dat is een 
heel belangrijk historisch moment 
geweest. Naar aanleiding van de her-
denking daarvan heeft de provin-
cie Utrecht samen met de gemeente 
Utrecht en allerlei andere organisaties 
De zomer van Utrecht opgezet. Het is 

eigenlijk een programma dat vier jaar 
loopt en waarin via kunstenaars en 
theatermakers het Utrechts landschap 
aandacht gaat krijgen.’ 

Intuïtie
Robbert van der Horst doet dit project 
artistiek alleen. Het is zijn idee en hij 
is ervoor verantwoordelijk. ‘Ik heb 
mijn idee voorgelegd en daar gin-
gen ze mee akkoord. Het groeit nog 
steeds, want er zitten veel ongewisse 
dingen in.’ Hij kende het gebied niet, 
maar heeft het op basis van gevoel 
uitgekozen. 
‘Ik zocht voor dit project naar een 
locatie waar de dynamiek van de stad 
en het platteland elkaar raken. Hier 
in het Noorderpark is de afgelopen 
jaren heel veel gebeurd. Het is ont-
zettend veranderd, tegelijkertijd is er 
ook continuïteit. Het is gewoon een 
heel interessant gebied.’ Hij heeft 
de familie Visser zelf gevraagd hun 
land beschikbaar te stellen voor het 
project. ‘Zij zijn de gastgevers en 
voeren het project samen met mensen 

uit de omgeving uit.’ Die mensen uit 
de omgeving benadert Van der Horst 
zelf.

Uitzendingen
De uitzendingen zijn op 3, 6, 8, 9, 10 
en 13 september om 14.00 uur. Op 
4 en 11 september om 14.00 uur en 
19.00 uur, en op 5 en 12 september 
om 19.00 uur. ‘In de huisjes leg ik 
allemaal dingen neer, bijvoorbeeld 
kaarten. Het kan dus zijn dat zes men-
sen in een huisje zitten met een radio 
en dat we in de uitzending over kaar-
ten praten die daar op tafel liggen.
Zo krijg je een heel andere dynamiek 
dan wanneer je gewoon naar de radio 
luistert. Het is een vermenging van 
beleven en luisteren. De komende 
weken ga ik heel veel rondrijden en 
met mensen praten. Vragen stellen, 
opnames maken en zo langzaam het 
gebied ontdekken. Ik ben een kunste-
naar die veel met geluid werkt. Dus 
niet alleen interviews, ook opnames 
van bijzondere geluiden. Het wordt 
een bonte mengeling.’
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Opmerkelijk cultuurproject 
Westbroekse polder

door Guus Geebel

Radiotheater noemt beeldend kunstenaar Robbert van der Horst zijn ontwerp voor een radiostation 
in polder. Zijn idee wordt van 3 tot 13 september werkelijkheid in het weiland van melkveehouder Jan Visser 
aan de Kooijdijk in Westbroek. Het project is een onderdeel van Zomer van Utrecht, kunst en cultuur in het 

Utrechts landschap. Aanleiding om dit project op te zetten is de herdenking over vier jaar, 
van de Vrede van Utrecht, die in 1713 plaatsvond. 

Robbert van der Horst met Jan, Wilko, Andree en Karin Visser voor een ont-
vangsthuisje in aanbouw.

Dit moet het radiostation worden.

Vernielingen Oostveensepad

Afgelopen zaterdagochtend vroeg trof een honduitlatende passant een aan-
tal vernielingen aan van verkeer- c.q. routeborden van het Oostveensepad. 
Dit betrof zowel de Maartensdijkse - als de Nieuwe Weteringse kant. Is hier 
sprake van een ordinaire vernieling of wellicht van het afreageren van een 
ontvangen verkeersboete  vanwege ongeoorloofd motorische verkeer.
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Parel Promotie
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Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij
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‘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
P.K.N. - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk 

30 augustus - 9.30 uur en 

Kapel Hollandsche Rading

30 augustus - 11.00 uur 

Drs. L.J. Blok, Bilthoven

St. Maartenskerk Maartensdijk

30 augustus - 10.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P.K.N. - Protestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

30 augustus - 10.30 uur

A.W. van der Meer, Bilthoven

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan

30 augustus - 10.00 uur

Ds. C. Stelwagen, Elspeet

30 augustus  - 18.30 uur

Kand. J.A.J. Pater, Veenendaal

Hersteld Hervormde Kerk 

Groenekan

Groenekanseweg 21

30 augustus - 10.30  en 18.00 uur

Ds. H. Zweistra, Elspeet

Ned. Ger. Kerk Westbroek

30 augustus - 10.00 uur

Hr. P. Weeber, Maarssenbroek

30 augustus - 18.30 uur

Ds. W.D. Omta, Bunschoten

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek

30 augustus - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan

30 augustus - 18.30 uur

Ds. T.C. de Leeuw, Kockengen

P.K.N. - Herv. Kerk 

Lage Vuursche 

30 augustus - 10.00 uur

Ds. J.E. de Groot, Ede

30 augustus - 18.30 uur

Ds. K. van Meijeren, Barneveld

Onderwegkerkje Blauwkapel

30 augustus - 9.30 en 10.30 uur

B. Sprokkereef,

kapitein Leger des Heils

Oecumenische dienst

Westbroek
Op donderdag 27 augustus zame-
len leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór 18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 29 augustus wordt door 
muziekvereniging Kunst & Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen ver-
trekt om 9.00 uur vanaf ‘Het Rond-
je’. U wordt vriendelijk verzocht 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

Oud papier
De Ouderenraad voor Advies en 
Overleg De Bilt vergadert op woens-
dag  2 september a.s. om 14.00 uur 
in het gemeentehuis, Soestdijkseweg 
Zuid 173, Bilthoven (Coesfeldzaal).
De situatie binnen de thuiszorg blijft 
een belangrijk onderwerp op de 
agenda. Belangstellenden voor deze 
openbare vergadering zijn van harte 
welkom. 
Voor verder informatie: H.G. van 
Schaik - Colijn, Kastanjelaan 2, 3737 
RB  Groenekan. Tel. 0346 211946. 
E-mail: Hella.vanschaik@casema.nl

Vergadering
Ouderenraad

Papa,
hoe voelt het nu

om 1 dag 50 te zijn?
liefs

Martine en Rob
Joris

Jeroen en Jorieke
Margot

Jij hebt je strijd gestreden.
Het was een lange weg om te gaan.
Maar vol verlangen heb jij je reis aanvaard.
Getroost werd je om te weten
dat aan de and’re kant
onze Lieve Vader op als zijn kind’ren wacht.
En dat hij ook jou liefdevol in zijn armen zal ontvangen.

Intens bedroefd, maar dankbaar voor de liefde die hij ons gaf en vol 
bewondering voor de wijze waarop hij tegen zijn ziekte heeft gestreden, 
geven wij u kennis van het heengaan van mijn lieve dappere man, onze 
zorgzame vader, schoonvader en trotse opa

Frederik Land
Frits

echtgenoot van Janna Muijs

* Dalfsen, 13 maart 1933 † Maartensdijk, 23 augustus 2009

Janny Land – Muijs

Henk en Liesbeth
Martine, Meike

Truus en Evert
Frits, Marc

Henriëtte en Peter
Michelle, Christine

Maertensplein 148
3738 GR  Maartensdijk

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en de familie te condoleren 
donderdag 27 augustus van 19.00 uur tot 19.30 uur in de zaal van 
Dijckstate aan het Maertensplein 98 te Maartensdijk.

De afscheidsdienst zal worden gehouden vrijdag 28 augustus om 13.30 uur 
in de Ontmoetingskerk aan de Koningin Julianalaan 26 te Maartensdijk, 
alwaar gelegenheid is om afscheid te nemen van 12.45 uur tot 13.10 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Hervormde Begraaf-
plaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Na de begrafenis ontmoeten wij u graag in de Ontmoetingskerk.

Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieve deze advertentie als 
zodanig te beschouwen.

Dankt God in alles.

Zij stierf zoals zij geleefd heeft, een echte moeder.
Altijd denkend aan haar man, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.

Dankbaar voor alles en bemind door iedereen.

Bedroefd maar vol dankbaarheid vertrouwen wij haar aan God toe.

Jacoba van der Tol-Otten
Sinds 13 februari 1989 weduwe van Gerrit van der Tol.

* 31 juli 1926 † 20 augustus 2009

 Bert en Evie
  Corine en André
  Liza
  Wilco
 Gert en Anneke 
  Anne Esmee
  Tobias
  Jente Joppe
 Johan
 Wim en Carla 
  Mairin
  Danae
 Jan en Ellen 
  Rosemarie
  Jelle
  Lucas
 Carla en Rinie 
  Timo
  Danique

Kerkdijk 128
3615 BJ  Westbroek

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op dinsdag 25 augustus op de 
Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt zij nog zo oud.
Je hoopt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt.

Maar als de jaren tellen gaan, zij ziek wordt, moe en oud
vind je dat God haar halen mag, omdat je van haar houd.

Verdrietig, maar dankbaar dat wij haar zo lang in ons midden mochten 
hebben, delen wij u mee dat rustig van ons is heen gegaan onze lieve 
moeder, oma en oma-oma

Neeltje Maria de Graaf-Schipper
sinds 28 juni 1992 weduwe van Steven de Graaf

in de gezegende ouderdom van 96 jaar.

 Maartensdijk: Lies en Bertus van Esveld-de Graaf

 Maarssen: Nelie en Jan Hoek-de Graaf

 Benthuizen: Aria en Rokus van Dam-de Graaf

 Westbroek: Wim en Jeanet de Graaf-Hensen

  Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentie-adres; Wim en Jeane
 Kerkdijk 47
 3615 BB  Westbroek

Wij gedenken haar in een dienst van Woord en gebed,  welke gehouden zal 
worden op donderdag 27 augustus om 14.00 uur in de Hervormde Kerk 
aan de Kerkdijk te Westbroek.

Aansluitend aan de dienst leggen we haar te rusten bij onze vader 
op de Algemene Begraafplaats te Westbroek.

Na afloop is er nog gelegenheid tot condoleren in gebouw “Rehoboth”.

Onze bijzondere dank gaat uit naar alle medewerkers van Maria Dommer 
en Verpleeghuis Tamarinde die onze moeder zo liefdevol hebben verzorgd.
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Stein was tot voor enkele jaren leraar 
op het college De Klop in Utrecht. Hij 
is eigenlijk aangestoken door Geert 
Boorsma uit Hollandsche Rading die 
zelf ook gids is. Half april heeft 
hij zich aangemeld bij Het Gilde. 
Na een gesprek met de directeur en 
een bestuurslid is hij begonnen met 
zijn studie, daarbij begeleid door een 
mentor. Deze mentor is zelf een erva-
ren gids van Het Gilde. Hoe word je 
eigenlijk gids? Stein: ‘Ik heb veel over 
Utrecht gelezen maar wist zelf al veel 
over de geschiedenis van deze stad. Je 
gaat dan met je mentor op stap door 
de binnenstad om te oefenen. Maar ik 
ben er ook zelf op uit getrokken om 
nog meer kennis op te doen. Ik heb 
veel gevraagd aan de bewoners van de 
binnenstad die ik daarbij tegenkwam.’ 
Hij vertelt hoe hij binnenliep in een 
woning van de vermaarde ‘Zeven 
steegjes’. Daar hoorde hij van alles 
over het leven van vroeger in deze 
echte Utrechtse volksbuurt. Mensen 
vinden het leuk om daarover te ver-
tellen, is zijn ervaring. Je moet er 
verder helemaal zelf voor zorgen dat 
je genoeg kennis over Utrecht opdoet. 
Ook heeft hij als gewone deelnemer 

verschillende rondleidingen meege-
maakt van collega-gidsen en daarbij 
aantekeningen gemaakt. Hij weet nu 
zoveel over de binnenstad dat hij met 
gemak twee dagen lang achter elkaar 
een rondleiding zou kunnen doen 
zonder op dezelfde plek te komen. De 
geschiedenis van Utrecht is rijk aan 
opmerkelijke gebeurtenissen.

Improviseren
‘Natuurlijk hoef je niet alles te weten’, 
vertelt Stein. ‘Dat is ook onmogelijk. 
Je moet wel aan je groep laten zien 
dat je de stof goed beheerst. Als je dan 
op een vraag het antwoord schuldig 
moet blijven is dat niet erg. Je moet 
er nooit toe over gaan om dan maar 
een antwoord te verzinnen, dat is niet 
eerlijk.’ Wanneer ben je eigenlijk een 
goede gids? Stein: ‘Belangrijk is dat 
je zelf geïnteresseerd moet zijn in 
de geschiedenis van de stad waar je 
rondleidt. Je moet voldoende kennis 
daarover hebben. Maar ook moet je 
geduld hebben. Als je bijvoorbeeld 
een rondleiding geeft voor een groep 
mensen die bij elkaar zijn gekomen 
voor een reünie, dan kun je er zeker 
van zijn dat ze toch meer belangstel-

ling hebben voor de verhalen van 
elkaar dan voor de voordracht van de 
gids. Ook moet je kunnen improvise-
ren. Je moet een tocht kunnen inkor-
ten als je in tijdnood komt of als het 
bijvoorbeeld opeens heel hard gaat 
regenen. Een goede uitwijkplaats is 
dan de Domkerk of het academiege-
bouw aan het Domplein. Verder moet 
iedere gids weten dat je op zaterdag 
nooit de Oudegracht of de Choor-
straat in moet gaan. Dan raken ze hun 
gids zeker kwijt.’ Indien mogelijk zal 
de gids zijn ‘volgelingen’ meenemen 
naar plekken die gewoonlijk gesloten 
zijn maar dat moet dan wel eerst wor-
den geregeld.

Zomer en winter
Zomer en winter vinden de rondlei-
dingen plaats en ze duren anderhalf 
tot twee uur .’s Zomers meestal voor 
toeristen, ’s winters ook voor andere 
groepen en bedrijfsuitjes. De groe-
pen zijn minimaal één en maximaal 
20 personen groot. Het beginpunt is 
meestal het Domplein. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden. Het Gilde 
heeft gidsen in huis die gespeciali-
seerd zijn in verschillende thema’s 

zoals ‘bekende vrouwen van Utrecht’ 
of ‘bomen en de natuur’. Zelf denkt 
Stein er aan om zich te specialiseren 
in de betekenis van de Utrechtse 
straatnamen. Het is overigens ook 
mogelijk om een rondleiding door de 
nieuwe wijk Leidsche Rijn te krijgen. 
Rien Stein denkt dat hij minstens één 
keer per week zal gaan gidsen. Als 
het moet kan hij dat ook in het Duits, 
Engels, Frans, Italiaans of Spaans. 
Natuurlijk vergt het rondleiden in een 
andere taal wel enige voorbereiding. 

Vrijwilligerswerk
Deelnemers betalen € 3.00 voor een 
rondleiding. Dat is echter niet voor 
de gids maar voor Het Gilde. De gids 
zelf krijgt een bescheiden onkosten-

vergoeding. Het is en blijft vrijwil-
ligerswerk. En hoe zit het met de 
fooien die mensen nog wel eens na 
afloop willen geven? Natuurlijk heeft 
Stein dat nog niet meegemaakt maar 
voor hem hoeft dat echt niet. Hij gaat 
dit doen omdat hij het leuk vindt. Het 
heeft toch ook te maken met zijn oude 
vak als leraar vertelt hij: het overbren-
gen van kennis zit er nou eenmaal in. 
Tenslotte de vraag of hij het ook ziet 
zitten om eventueel rondleidingen 
door Maartensdijk te geven. ‘Stein: 
‘Maartensdijk kent enkele mooie bui-
tenplaatsen en prachtige oude boerde-
rijen maar ik denk dat het bij elkaar 
toch te weinig is. Daarbij liggen ze 
te ver uit elkaar om er één wandeling 
van te maken.’

Gids Rien Stein 
laat de oude stad Utrecht zien

door Martijn Nekkers

Op woensdag 12 augustus heeft Maartensdijker Rien Stein (65) met succes het examen afgelegd van gids bij 
vrijwilligersorganisatie Het Gilde in Utrecht. Hij is vanaf heden bevoegd om belangstellende bezoekers rond 

te leiden door de prachtige historische binnenstad van Utrecht.

Rien Stein bij de bol van gerechtigheid op het Domplein.

De inloop is geopend van maandag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 11.45 uur 
en van 14.00 tot 16.30 uur en zater-
dagochtend van 10.00 tot 11.45 uur 
in de recreatieruimte van Dijckstate. 
Tijdens deze openingstijden is het 
internetcafé open en er kan ook gebil-
jart worden. Lijkt het u leuk om ook 
eens gastvrouw of gastheer te zijn en 
een dagdeel te komen helpen neemt 
u dan contact op met het kantoor 
van de Maartensdijkse vestiging van 
SWO De Zes Kernen De Bilt, telefo-
nisch bereikbaar onder nummer 0346 
214161. Of kom even langs om te 
kijken of het iets voor u is. 

SWO - SOOS 60+
Na een lange vakantieperiode start 
op woensdag 2 september de SOOS 
60+ weer. Om 14.00 uur is er eerst 
ouderengymnastiek onder leiding van 
fysiotherapeut Rob Karstens. Daarna 
is er een gezellige bingomiddag. 

Heeft u belangstelling, loop gerust 
eens binnen, nieuwe leden zijn van 
harte welkom. SOOS 60+ is gehuis-
vest in de zaal van de Ontmoetings-
kerk, Kon. Julianalaan 26 te Maar-
tensdijk. Voor vervoersvragen kan 
contact worden opgenomen met Mw. 
T. Schat, tel. 0346 212509. Andere 

inlichtingen verstrekt graag mevr. A. 
Stijlaart, tel. 0346 214749.

Modeshow 
De meeste mensen vinden het prettig 
om er goed uit te zien, ook als je wat 
ouder wordt! Een Modehuis presen-
teert haar prachtige nieuwste najaars-
collectie 2009. Men kan alleen maar 
genieten van deze modeshow, maar er 
is ook gelegenheid eventueel kleding 
te kopen. Inwoners uit alle kernen 
zijn welkom op deze gezellige och-
tend in de recreatieruimte van SWO 
centrum Dijckstate, Maartensdijk op 
maandag 31 augustus van 10.00 tot 
11.00 uur. 
 
Licht klassiek
Het nieuwe muzikale seizoen wordt 
‘licht’ gestart met een licht klassieke 
muzikale luistermiddag. Rens Ver-
meulen (piano) en Lauk Spelberg 
(hobo) spelen diverse lichte muzikale 
noten van verschillende componis-
ten. 

Tevens zal Lauk Spelberg toelichting 
geven op de gespeelde stukken. Kom 
deze middag genieten van dit ‘licht’ 
klassieke concert van deze 2 muzi-
kale virtuozen in de Recreatieruimte 
SWO-centrum Dijckstate, Maartens-
dijk op Zondag 30 augustus 2009 om 
15.00 uur. De kosten zijn 4,00 euro 
incl. 1 x koffie of thee.

Gastvrouwen of gastheren gezocht
door Henk van de Bunt

De ‘Inloop’ in het restaurant van Dijckstate is een ontmoetingspunt voor alle mensen. Voor een kopje koffie 
of thee, het lezen van de krant of tijdschriften en een gezellig praatje. Tijdens de inloop wordt koffie, thee en 
een drankje geserveerd door vrijwilligers die gastheer of gastvrouw zijn. De ‘Inloop’ is op zoek naar mensen, 

die gedurende een enkel dagdeel die rol willen invullen. 

Mevr. A. Stijlaart is contactpersoon voor SOOS 60 +.

Lezingen over thuiszorg
Zorgcentrum Complexcare organiseert op vrijdag 28 augustus en op vrijdag 
18 september bijeenkomsten c.q. lezingen over de thuiszorg. Per 1 sep-
tember is Zorgcentrum Complexcare gestart met het leveren van thuiszorg 
vanuit P(ersoons)G(ebonden)B(udget) en particuliere aanvragen.
Complexcare biedt thuiszorg vanuit het standpunt hoe zou ik zelf in zo’n 
situatie behandeld willen worden, maar ook met een duidelijke ervarings-
deskundigheid. De initiator voor deze nieuwe thuiszorgorganisatie, Henri 
van de Langenberg is inmiddels zo’n 9 jaar geleden door een ongeval inva-
lide geraakt en heeft inmiddels zo’n 5 jaar intensieve verpleging. Hij heeft 
de daad bij het woord gevoegd en is gestart met een thuiszorg organisatie. 
Uniek omdat hij zelf reeds jaren afhankelijk is van intensieve zorg. Zorg-
centrum Complexcare is hiermee zover bekend de derde thuiszorgorgani-
satie in Nederland die opgezet wordt door iemand die minder valide is en 
zelf afhankelijk is van zorg. 

Specialisatie
Door deze ervaringsdeskundigheid en het reeds bij de start inzetten van een 
goed ondersteunend systeem onderscheid Zorgcentrum Complexcare zich 
duidelijk in de markt. Tevens onderscheidt het zich door zorg te leveren 
vanuit PGB budget en niet vanuit zorg in natura. De klant kan daardoor 
zelf zaken bepalen en er wordt gewerkt met kleine teams bij de klant. Dus 
niet telkens een vreemde voor de deur. Een aspect waarin deze nieuwe 
thuiszorgorganisatie zich nog meer onderscheid is dat het gespecialiseerd is 
in langdurige en meer complexe zorg.De bijeenkomsten worden gehouden 
van 20.00 tot 21.30 uur bij Zorgcentrum Complexcare. Industrieweg 22A 
unit 3 te Maartensdijk. Vooraf aanmelden kan via tel. 0346 211254.

Hulp bij het Huishouden blijft 
Gemeente is in gesprek met zorgaanbieders over overname werkzaam-
heden en personeel Vitras/CMD. De gemeente De Bilt is in gesprek met 
zorgaanbieders, die hulp bij het huishouden leveren binnen de gemeente. 
Wethouder Herman Mittendorff verwacht dat deze zorgaanbieders de werk-
zaamheden én het personeel overnemen van Vitras/CMD. Vitras/CMD stopt 
met het leveren van de hulp bij het huishouden per 1 oktober a.s. 
In de afgelopen weken heeft de gemeente uitgebreid met andere zorgaan-
bieders gesproken over het voortzetten van de hulp bij het huishouden na 1 
oktober a.s. Tijdens deze gesprekken heeft de gemeente nadrukkelijk aan-
gegeven dat zij verwacht dat de zorgaanbieders niet alleen de werkzaam-
heden overnemen, maar ook het personeel dat nu in dienst is van Vitras/
CMD inclusief de alfahulpen. Verschillende zorgaanbieders hebben gemeld 
bereid te zijn zowel de werkzaamheden over te nemen als het personeel te 
plaatsen. De gemeente zal verschillende zorgaanbieders met elkaar vergelij-
ken voordat er een besluit wordt genomen met welke zorgaanbieders wordt 
verdergegaan. De gemeente nodigt de zorgaanbieders uit om een offerte uit 
te brengen. Daarna worden de offertes beoordeeld, waarna door het college 
van burgemeester en wethouders een besluit kan worden genomen. Naar 
verwachting is hierover medio september meer bekend.
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Iets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

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.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

RENAULT SCENIC 2.0 16V 4X4, D GROEN MET, LEDER INT, ER,
CV, SB, ABS, CLIMATE C, MLV, ESP, LMV, STOEL VERW, RAD/CD WISS, 128.000KM .......  '00 € 7.750,-

PEUGEOT
206 CC 1.6 16V, ZWART MET, ROOD/ZWART LEDER, ER, CV, SB,
RAD/CD, LMV, KOPLAMP SPROEIERS, CLIMATE C, RAD/CD, ABS, MLV, 115.000KM ........  '02 € 9.750,-
206 SW 2.0 16V GTI, GOUD MET, LMV, CLIMATE C, RAD/CD, ER,
CV, ABS, LEER/ALCANTARA, REGENS, TREKH, AIRBAGS, ESP, 110.000KM .....................  '03 € 7.650,-
307 CC 2.0 16V, ZILVERGRIJS, LDER, CRUISE, CLIMA, AUDIO, ABS, 101.000 KM,............  '06 € 17.500,-
406 1.8 16V ST  BREAK, ROUGE LUCIFER, ER, CV, SB, CLIMATE C,
LMV, ABS, AIRBAGS, MLV, RAD/CD, 162.000KM .................................................................  '00 € 3.950,-
407 3.0 V6 AUT, ZWART MET, ZWART LEDER, RAD/CD/NAV,
CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, MLV, REGENS, PARKEERS, 150.000KM ...........  '04 € 12.950,-
607 2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER,
CV, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...........  '03 € 12.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN BERLINGO 1.6 16V MULTISPACE, BLAUW, AIRCO, SCHUIFDEUREN ................  '02 € 5.950,-
CITROËN C4 1.6 16V COUPE, ROOD MET., CLIMA, CRUISE, LMV, ABS, 85.000 KM .........  '06 € 10.950,-
CITROEN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB,
RAD/CD, ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM ................................................................  '06 € 14.750,-
CITROEN C5 1.8 16V AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,
RAD/CD, TREKH, REGENS, AIRBAGS, ABS, 71.000KM .......................................................  '02 € 7.950,-
RENAULT MEGANE 1.6 16V RXE BREAK, D BLAUW MET, ER, CV,
SB, AIRCO, ESP, AIRBAGS, 137.000KM ...............................................................................  '99 € 3.750,-
FIAT SCUDO MPV 9 PERS, 07, GRIJS, CLIMA, CRUISE, ABS, SCHUIFD, 70.000 KM (ex btw) '07 € 27.750,-
SAAB 93 1.8 T VECTOR ESTATE, ZWART, LMV, CRUISE C, ER, CV, SB,
RAD/CD, ABS, CLIMATE C, HALF LEDER, RAD/CD, PARKEERS, REGENS, 42.000KM ......  '06 € 19.950,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 106 AUT, BLAUW, LMV, ER, CV, SB, ELEC SCHUIFD, 85.000KM .......................  '06 €  3.250,-
OPEL ASTRA 1.6 5DRS, BEIGE MET, RAD/CD, CV, SB, MLV, 173.000KM ...........................  '97 €  1.950,- 

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

Industrieweg 34,  Maartensdijk,  tel. (0346) 214540

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Andijvie ............... zak 400 gram 0,79

Victoriadruiven ........ 500 gram 0,99

Hollandse Prei .......... héél kilo 0,79

Ananas ....................per bakje 0,99

Trostomaten
1,49

nú

Grote Hollandse Hollandse

Donderdag = Piekendag

Mooie

Vers gesneden

0,99

Landwaart Groente en Fruit

Bloemkool

Pastitio-gehaktschotel ......................... 100 gram 0,89

Zomerspaghetti ................................... 100 gram 0,89

Kip-Stroganoff met geb. aardappels ...... 100 gram 0,99

Vers van de Traiteur

2 kilo

Heerlijk zoete

Vers gesneden

héél kilo

Donderdag = Piekendag

héél kilo 0,99
Delbarestival

Handappels

Alle Stamppotten .............................. 200 gram 1,00
Alle Rauwkostsalades ........................ 200 gram 1,00

Nieuwe oogst



‘We zijn een gewoon gemengd zang-
koor zoals er zoveel zijn’, vertelt Jitte 
Roosendaal, ‘maar we zijn wel de 
oudste vereniging in onze gemeente. 
We zijn al Koninklijk geworden bij 
het 75 jarig bestaan en ons oudste 
lid zingt al 63 jaar mee, een absoluut 
record. Onze dirigent sinds negen jaar 
is Jean-Pierre Gendrault. Een muzi-
kale en beweeglijke vakman die veel 
vraagt en de lat heel hoog legt. Naast 
de bekende jaarlijkse concerten en 
de dodenherdenking zingen we vaak 
in zorginstellingen in de provincie. 
Misschien is het mogelijk om samen 
met Het Algemeen Zangkoor AZM 
Maartensdijk eens een dubbelconcert 

uit te voeren. Samen muziek maken. 
Dat zou mooi zijn. We doen dat ook 
met andere koren in de omgeving.’  

Uitgebreid programma
Zelf is Roosendaal vijf jaar lid, sinds 
januari vorig jaar voorzitter en hij 
zingt mee als tenor. 
Hij zit natuurlijk in de jubileumcom-
missie en vertelt: ‘Op 5 september 
zijn we op de vrije tijdsmarkt. Op 
8 september is de viering van ons 
125 jarig bestaan. We hebben een 
uitgebreid programma. Er is dan een 
receptie van half acht tot half tien 
in De Schakel (achter de Immanu-
elkerk) in De Bilt voor genodigden 

maar ook voor belangstellenden. Dan 
wordt ook het Jubileumboek ‘125 
jaar Zang Veredelt, de geschiedenis 
van een koor’ gepresenteerd dat ik 
geschreven heb. Het eerste exemplaar 
wordt dan aangeboden aan wethouder 
Mittendorff.’ 

Feestavond
‘Op 12 september is er alleen voor de 
koorleden een feestavond met diner 
chantant. Zaterdag 10 oktober bren-
gen we het Jubileumconcert met bij-
zondere gasten in de Opstandingkerk 
in Bilthoven. Wij hebben een gevari-
eerd repertoire, vierstemmige stukken 
uit operettes, musicals, traditionals, 

licht klassiek en ook wat religieus, 
waarvan een deel met begeleiding 
van piano, gitaar en een ensemble van 
de Biltse Harmonie’. 
Dan praten we nog even over zijn 
boek dat hij schreef na het vinden 
van een uitgebreid archief. Het 
boek is vanaf 9 september te koop à  
€ 17,50 bij De Readshop op de Hes-

senweg, Henk Hillen Planetenbaan 
en boekhandel Jongerius Bilthoven. 
Het VSB fonds en Het Prins Bern-
hardfonds hebben de uitgave mede 
mogelijk gemaakt. Zang Veredelt telt 
35 leden. Nieuwe koorleden zijn wel-
kom: tel. 030 2203030. Zie ook www.
zangveredelt-debilt.nl . Info kan naar 
jitte.roosendaal@casema.nl
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Koninklijke zangvereniging Zang
Veredelt 125 jaar

De geschiedenis van een koor

door Kees Pijpers

Dinsdag 8 september is precies dezelfde datum waarop in 1884 het Bilts gemengd zangkoor Zang Veredelt 
werd opgericht. Dat wordt groots gevierd. Bij voorzitter Jitte Roosendaal thuis praten we over de 

geschiedenis van de vereniging. Hij heeft er een boek over geschreven.

Voorzitter Jitte Roosendaal heeft er een boek over geschreven.

Gratis boektaxatie
door Henk van de Bunt

Ter gelegenheid van 25 jaar boekbinderij Kok aan de Dorpsweg in Maartensdijk taxeert drs. Ton Bolland 
gratis oude boeken en Bijbels op zaterdag 5 september a.s. van 9.30 tot

ongeveer 16.00 uur bij de boekbinderij.

Ton Bolland is een nationaal en inter-
nationaal erkende taxateur. Voor veel 
bibliotheken van kloosters, studie-
huizen en particuliere verzamelaars 
voerde hij taxatieopdrachten uit of 
werd hij ingeschakeld bij de verkoop 
van een bibliotheek. Naast de taxatie 
van oude boeken kan Ton Bolland 

informatie geven over de auteur, de 
zeldzaamheid en allerlei bibliografi-
sche bijzonderheden.
Drs. Ton Bolland is ruim 35 jaar de 
onbetwiste expert als taxateur en vei-
linghouder voor o.a. boeken op het 
gebied van theologie, geschiedenis, 
judaïca (objecten met betrekking tot 

Joods leven, religie en cultuur) etc. 
Jaarlijks houdt hij gratis taxatieda-
gen door het gehele land. Talrijke 
grote bibliotheken werden door hem 
gekocht of geveild, w.o. de biblio-
theken van Nederlandse theologen en 
kerkhistorici. Opzienbarend waren de 
veilingen van de bibliotheek van de 
wereldberoemde theologen Helmut 
Thielicke uit Hamburg en Claus Wes-
terman uit Heidelberg. Verschillende 
kloosterbibliotheken werden door 
zijn bemiddeling verkocht aan nieuw 
gestichte universiteiten in Japan, 
Korea en Amerika.

Auteur
Naast het taxeren, kopen- en ver-
kopen van boeken en bibliotheken 
schrijft drs. Ton Bolland regelmatig 
artikelen in Terdege en het Reforma-
torisch Dagblad. Voor de EO - radio 
beantwoordde hij jarenlang vragen 
van luisteraars over oude boeken en 
Bijbels in de rubriek ‘Vragen uit mijn 
boekenkast’.

Ton Bolland taxeert op zaterdag 5 september a.s. gratis oude boeken in Maar-
tensdijk.

Nieuws van Reisclub 55+
Op dit moment zijn er voor twee vijfdaagse reizen in 2010 (naar zowel de 
Hünsruck als naar de Westvlaamse Ardennen al meer dan 50 aanmeldingen 
bij voorinschrijving ontvangen. Daarmee staat vast dat de voorbereidingen 
kunnen worden gecontinueerd. 
Er komt dit jaar geen programmaboekje (2010) uit zoals de laatste jaren. 
Het is erg veel werk tegen relatief hoge kosten. Zo rond de kerstdagen, komt 
de Reisclub 55+ met een nieuw reisprogramma maar dan voor ongeveer 3 
maanden.
Dat biedt de mogelijkheid per kwartaal te plannen en kan er effectiever op 
‘aanbiedingen’ worden ingespeeld.

Kerst 2009
Voor dit jaar iets geheel anders bij Reisclub 55+,  u kunt zich aanmelden 
voor zowel:
•	 	maandag	 21	 december:	Dijckstate	Kerstdiner	 om	 17.30	 uur.	Kosten	 20	

euro p.p. en/of
•	 	dinsdag	22	december:	Een	middagtocht	naar	Paleis	’t	Loo	in	Apeldoorn	

en bij terugkomst Kerstdiner Dijckstate. Vertrek bus om 13.00 uur. Kosten 
40 euro p.p.

•	 	Bekendmaking	c.q.	uitgifte	eerste	deel	reisprogramma	2010.
Voor verdere informatie:tel. 0346 212288.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt ..
Dinsdagochtend: ik word wakker, heerlijk, ik kan een uur later opstaan dan 
anders. Ik heb een  ADVdag opgenomen want ik ga een dagje uit met mijn 
moeder. Fijn tuinen kijken op de Veluwe. Eigenlijk ben ik illegaal bezig, 
want ik hoor niet tot de doelgroep die mee mag maar omdat ik in plaats van 
mijn vader ga kan het voor deze keer. 
De dag begint goed met koffie en gebak, daarna gaan we met de bus op 
pad. Ik wist niet dat het Eemdal zo mooi was, terloops krijgen we veel 
wetenswaardigheden te horen. De twee tuinen die we gezien hebben waren 
ongekend mooi. Eerst een prachtige fantasietuin (www.fantasietuin.nl) en 
daarna een de prachtige bergtuin (www.freewebs.com/ampiesberg), allebei 
van particulieren waarbij de hobby volkomen uit de hand is gelopen. Onge-
kend wat een verscheidenheid aan planten, prachtig. De eigenaar lichtte een 
tipje van de sluier op, iedere week 3x een klein beetje mest. Het was een 
prachtige zonovergoten dag die verliep in een gezellige en gemoedelijke 
sfeer. Henk, Hennie en de rest van de 55+ reisclub bedankt dat ik als rela-
tieve ‘jongeling’ met jullie mee mocht.

Corrie van Brenk

Boekbespreking 
 
Het	 boek	 ‘Le	 Portrait’	 van	 Pierre	
Assouline wordt besproken. Deze 
roman beschrijft het leven, de her-
inneringen en de emoties van de 
barones Betty van Rothschild, vrouw 
van de oprichter van de joodse bank-
dynastie van de Rothschild, de baron 
James Rothschild. Zij ontving in haar 
salon vooraanstaande schrijvers en 

musici als Balszc, Heine, Chopin 
en Rossini. Zij organiseerde bals en 
was toonaangevend aangaande mode 
en stijl. Tijdens de bespreking wordt 
er dieper ingegaan op de inhoud en 
de historische achtergronden van het 
boek.	 Lees	 dit	 fascinerende	 boek	 en	
meld je aan om er samen over te 
praten. De bespreking vindt plaats in 
het Nederlands in de Maartensdijkse 
vestiging van SWO De Zes Ker-
nen De Bilt onder leiding van mevr. 
C.A.L.	Buist	 -	Molenaar	 op	 dinsdag	
8 september a.s.  van 10.00 tot 12.15 
uur. De kosten bedragen € 5,00. Aan-
melden vooraf s.v.p. bij genoemde 
vestiging tel. 0346 214161.

Vrijmarkt op 
Maertensplein
Zaterdag 5 september kan je je 
kleedje neerleggen op het Maer-
tensplein. Van 10.00 tot 15.00 uur 
mag je daar al je overtollige spul-
letjes verkopen. Dus ligt er nog 
iets op zolder of achter in de kast? 
Neem mee en vul je zakgeld aan!



ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Aanbieding 
Lancôme 

reinigingsproducten 
voor het gezicht 
400 ml met 10% 
korting nu voor

€ 32,35

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Mini zonnebloemen bos (5) 2,95

Glazen wespenvanger  3,50

Fleurige tuinplanten 3 voor 5,-

Hele liter plantenvoeding  2,50

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

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

Bosvruchten-
slof

Nu € 6,95
(normaal 7,65)

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

its sportits sport

its sport
industrieweg 11a tel: 06 46 10 46 00
maartensdijk email: itsfarida@hotmail.com

van 14.00 - 18.00 uur 

All-in abonnement ½ jaar € 99,00
 

Kom gezellig en doe mee aan de work-outs Zumba, 

steps, body-shape, kick-box, fi tness, kick & fun.

Kom ook kennismaken met defenitief ontharen 

(laseren) en laat u gratis een stukje behandelen.

Zaterdag 29 augustus

open dag

Postbus 550, 3990 GJ  Houten, Telefoon 030 634 57 00
www.destichtserijnlanden.nl

BEKENDMAKING

ONTWERP-RAAMVERGUNNING VAN DER VELDT 
BRONBEMALINGEN BV IN DE KWAKEL (GEMEENTE UITHOORN)

Het waterschap heeft op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren 
(Wvo) het voornemen een lozingsvergunning te verlenen aan Van der Veldt Bron-
bemalingen BV in De Kwakel. De vergunnng wordt verleend voor het tijdelijk lozen 
van grondwater (bronbemaling en open bemaling) en mogelijk aanwezig regenwater 
(open bemaling) op oppervlaktewateren gelegen binnen het beheersgebied van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Terinzage
U kunt de aanvraag, het ontwerp van de vergunning en de daarbij horende 
stukken inzien van 28 augustus 2009 tot 9 oktober 2009 bij Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden, Poldermolen 2, Houten, elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur. 
Ook kunt u kijken op www.destichtserijnlanden.nl/bekendmakingen en bij de hierna 
volgende gemeenten:

Zienswijzen?
Als u uw zienswijze wilt geven op dit ontwerp-besluit, kunt u die tot 9 oktober 2009 
indienen bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Postbus 550, 3990 GJ 
Houten. Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens bekend worden, verzoeken 
wij u dat meteen op te geven. Als u mondeling overleg wenst, kunt u om een bij-
eenkomst vragen vóór 2 oktober 2009, telefoonnummer (030) 634 57 91.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningverlening 
en handhaving, telefoonnummer (030) 634 57 91. 

Houten, 26 augustus 2009

Gemeente Telefoon Gemeente Telefoon

Alphen aan den Rijn (0900) 481 11 11 Oudewater (0348) 56 69 99

Bodegraven (0172) 63 03 00 Reeuwijk (0182) 39 01 00

Breukelen (0346) 26 09 00 Rhenen (0317) 68 16 36

Bunnik (030) 659 48 48 Schoonhoven (0182) 38 92 00

De Bilt (030) 228 94 11 IJsselstein (030) 686 16 11

Houten (030) 639 26 11 Utrecht (030) 286 44 45

Lopik (0348) 55 99 55 Utrechtse Heuvelrug (0343) 47 31 00

Maarssen (0346) 59 43 77 Vlist (0182) 34 84 00

Montfoort (0348) 47 64 00 Wijk bij Duurstede (0343) 59 55 95

Nieuwegein (030) 607 19 30 Woerden (0348) 42 89 11

Nieuwkoop (0172) 52 11 00 Zeist (030) 698 79 11
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Hoewel deze samenwerkingsvorm 
zeker haar vruchten heeft afgeworpen, 
is een volgende stap in de samenwer-
king noodzakelijk. ‘Veranderingen 
in onder andere de bibliotheekbran-
che en de kunstensector vereisen een 
slagvaardige en klantgerichte organi-
satie’, aldus Bonne Westdorp, direc-
teur Bibliotheek Zeist. ‘Verschillende 
culturele partners kunnen elkaar ver-
sterken in hun maatschappelijke doel-
stelling, waarbij de sterke lokale ver-
ankering wordt gehandhaafd. Met een 
werkgebied van ca. 160.000 inwoners 
biedt een gefuseerde bibliotheek meer 
voordelen voor de dienstverlening 
naar de klant en meer mogelijkhe-
den tot vernieuwing van producten 
en diensten. Ook voor de medewer-
kers ontstaat meer perspectief.’ In 
zorgvuldig overleg met de betrokken 
gemeenten zal in de komende periode 
de voorgenomen fusie worden uitge-
werkt.

Bibliotheek De Bilt
Maartensdijker Anton Otten is voor-
zitter van de Bibliotheek De Bilt. 
Hij onderschrijft de visie van West-
dorp: ‘Tegenwoordig is steeds meer 
informatie digitaal beschikbaar. Je 
gaat niet meer automatisch naar de 

bibliotheek, maar je zoekt dingen 
op op het internet. ‘Even Googe-
len’ zeggen we dan. Ja, zoeken is 
gemakkelijker geworden, vinden niet 
altijd. Een bibliotheekorganisatie kan 
behulpzaam zijn bij het vinden van de 
informatie die je hebben wilt, we zijn 
daar immers professionals in. Maar 
dat kun je als bibliotheek nooit alleen. 
Wij zijn genoodzaakt daarin samen te 
werken. En daar is ook niets op tegen, 
we hoeven niet in iedere bibliotheek 
alles alleen te kunnen. We zijn dus 
niet alleen maar aan het fuseren om 
groter te worden. Groter worden kent 
ook mogelijke nadelen. Daarom zul-
len we er voor waken dat we onze 
lezers blijven kennen en dat we ook 
straks aan de lokale wensen tegemoet 
kunnen komen. Onze klanten mogen 
er dus van uitgaan dat de service die 
wij hen kunnen bieden op termijn 
beter wordt, zonder extreme kosten-
stijging. Op dit moment wordt er al 
gewerkt aan de invoering van een 
nationaal geldende bibliotheekkaart. 
Dan kun je overal lenen’.

Kernen
Otten vervolgt: ‘Het liefst zou ik 
gezien hebben, dat we in alle woon-
kernen een vestiging zouden hebben 

gehad, maar dat is in de praktijk 
onhaalbaar gebleken. Daarnaast zul-
len de plannen tot fusie logistiek geen 
veranderingen met zich mee brengen. 
Het op termijn samengaan van de 
Biltse en Bilthovense vestigingen was 
al langere tijd onderwerp van gesprek 
binnen het project Melkweg waar 
een Brede School en een Cultuurhuis 
worden ontwikkeld. Toch moet ‘even 
een boek halen’ gemakkelijk zijn. 
Bestellen van een boek via onze web-
site maakt dat al mogelijk en wanneer 
je zelf niet meer mobiel bent: aan huis 
bezorgen ook. Ook personele proble-
men voorzien wij niet. Bibliotheken 
ontvangen deels subsidie via de pro-
vincie maar vooral van de gemeen-
ten. We hebben daarom instemming 
nodig van alle betrokken gemeen-
tebesturen (Zeist en Bunnik, Soest, 
De Bilt). Zij zijn reeds eerder op de 
hoogte gebracht van deze ontwik-
kelingen en we verwachten daarover 
goede afspraken te kunnen maken. 
We hebben in het verleden bewezen 
ons verantwoordelijk te voelen voor 
die subsidiebedragen en dat zullen 
we blijven doen. Gemeenschapsgeld 
moet immers zinvol besteed worden. 
En het bibliotheekwerk is dat bij uit-
stek, vind ik’.

Bibliotheken Soest, De Bilt 
en Zeist gaan fuseren

door Henk van de Bunt

De besturen van Idea Soest, Bibliotheken De Bilt en Bibliotheek Zeist ondertekenden donderdag 9 juli een 
intentieverklaring om uiterlijk 1 januari 2011 te komen tot een fusie van hun organisaties. 

Sinds 2005 vormen genoemde organisaties al de Coöperatie Regiobibliotheek Utrecht Midden (R.U.M.). 

Voorzitter Anton Otten: ‘Zoeken is gemakkelijker geworden, vinden niet  
altijd. Een bibliotheekorganisatie kan behulpzaam zijn bij het vinden van de 
informatie die je hebben wilt, we zijn daar immers professionals in’.

Deze prik maakt deel uit van een 
landelijke inhaalcampagne, die dit 
voorjaar is gestart. De prik voor meis-
jes die nog moeten starten is door het 
ministerie VWS uitgesteld tot het 
voorjaar 2010. De reden is de ont-
wikkeling rondom Nieuwe Influenza 
A en de belasting die dit meebrengt 
voor de GGD’en.

Alle meisjes die geboren zijn in 1993 
tot en met 1996 en in het voorjaar al 
een of twee prikken hebben gehad, 
krijgen in augustus een uitnodiging 
om hun vaccinatieprogramma in sep-
tember af te komen maken. De GGD 
toert hiervoor een maand lang de 
provincie Utrecht door om alle meis-
jes van de laatste prik te voorzien. 
Er zijn ook meisjes bij die voor hun 
tweede prik komen, omdat zij deze 
in het voorjaar hebben gemist. Na 
deze prik moeten zij nog een derde 
prik. Hiervoor krijgen zij volgend 
jaar automatisch een uitnodiging. Als 
meisjes absoluut niet op de aange-
geven datum en tijd kunnen, dan 
kunnen ze de website www.ggdmn.nl 
raadplegen voor een andere dag, tijd 
en locatie in september. 

Uitstel 12-jarigen 
De meisjes die nog niet zijn gestart 
met het vaccinatieprogramma tegen 
baarmoederhalskanker moeten nog 

even wachten. Het gaat hierbij om 
de meisjes die dit jaar 12 jaar zijn 
geworden en de meisjes van 13 tot 
en met 16 jaar die in het voorjaar 
geen gehoor hebben gegeven aan de 
eerste uitnodiging. Naar verwachting 
krijgen zij in het voorjaar 2010 een 
uitnodiging.

Vierstee
In Maartensdijk zullen op maandag 
14 september van 15.00 tot 16.15 uur 
de vaccinaties in De Vierstee, Nach-
tegaallaan 30 plaatsvinden. Een dagje 
later, op dinsdag 15 september a.s. 
kan men in de Kees Boekehal, Boe-
kelaan 18 in Bilthoven terecht.

Oproep voor de laatste prik tegen 
baarmoederhalskanker 

Alle meisjes van 13 tot en met 16 jaar krijgen deze en komende week een uitnodiging om in september hun 
derde en tevens laatste prik tegen baarmoederhalskanker te komen halen. Komende maand vaccineert de 

GGD Midden-Nederland alle meisjes in hun eigen woonplaats.

Komende maand vaccineert de GGD Midden-Nederland alle meisjes in hun 
eigen woonplaats.

Boeken- en rommelmarkt
Zaterdag 12 september organiseert de Protestantse Gemeente i.w. Maar-
tensdijk/Hollandsche Rading weer de jaarlijkse rommelmarkt. Een gezellig 
markt met o.a. veel tweedehandspullen, mooie boeken en een Rad van 
Avontuur. De mark vindt plaats op het terrein van de Ontmoetingskerk te 
Maartensdijk, van 9.30 tot 15.30 uur. 
Op zaterdag 5 september van 10.00 uur tot 13.00 uur en op donderdag  
10 september van 19.00 uur tot 21.00 uur kunnen spullen voor deze markt 
worden ingeleverd bij de Ontmoetingskerk aan de kon. Julianalaan 26 te 
Maartensdijk. Er worden geen grote meubels, grote elektrische apparaten 
en kleding in ontvangst genomen.
Vijftig procent van de opbrengst zal bestemd zijn voor kerkelijke activitei-
ten en het andere deel van de opbrengst is bestemd voor twee plaatselijke 
doelen Het Thomashuis en Zideris (voorheen Ridderspoor).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Barneveld  
(tel. 0346 212826)

Spullen voor 
verkoopdag Westbroek

 
Op 12 september vindt weer de jaarlijkse verkoopdag van de Hervomde 
Kerk te Westbroek plaats. Men is op zoek naar spullen om te verkopen. 
Kijkt u eens op zolder of in de schuur wat u letterlijk en figuurlijk kunt mis-
sen. De spullen zijn af te geven bij Reina van den Broek, Dr. Welfferweg 
21, tel. 0346 280518 of Bep Otten, Kerkdijk 156, tel. 0346 281897. Geen 
witgoed, grote meubels en kleding.  

Open Orgeldag 
in Groenekan

 
Zaterdag 12 september is het zowel Nationale Orgeldag als Open Monu-
mentendag en ook dan staan de deuren van de Hervormde Dorpskerk te 
Groenekan weer wagenwijd open. Liefhebbers van (orgel-)muziek kunnen 
hun hart weer ophalen, want er is volop de gelegenheid om te luisteren en/
of zelf achter het van Damorgel te kruipen en te spelen. 
Men hoeft zich niet van te voren aan te melden. Er zal ook tweemaal (om 
11.00 en 15.00 uur) een kort concert met een verschillend programma gege-
ven worden met zowel orgelmuziek als ook solozang door organist Gert-Jan 
Westerhof en solist Christine Westerhof. Op het programma staan werken 
van o.a. J.S. Bach, C. Frank, J.L. Lemmens en de legendarische organisten 
Jan Zwart en Feike Asma. De kerk is geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur 
en de toegang is de gehele dag gratis! De kerk aan de Groenekanseweg 66. 
Meer informatie over kerk en orgel staat op de www.blauwkapel-groene-
kan.nl of via tel. 030 6916411 of  073 61044446.

Open Schaakkampioenschap
De Schaakvereniging DBC organiseert in september het Open Schaak-
kampioenschap van de gemeente De Bilt. Dit jaarlijkse toernooi wordt 
gehouden op drie vrijdagavonden: 4,11 en 18 september, aanvang 19.30 
uur. De gemeente telt heel veel schakers, zowel in clubverband als thuis of 
tegenwoordig ook op internet. Dit is een ideale gelegenheid om de krach-
ten eens te meten achter het bord, maar ook om veel oude bekenden weer 
eens te ontmoeten. Deelname is kosteloos en iedereen is welkom, ongeacht 
speelsterkte. Men speelt in principe tegen tegenstanders van ongeveer 
gelijke sterkte (Zwitsers systeem). Locatie: de Voorhof, Burg. De Withstraat 
29a, De Bilt (naast Dorpskerk). Aanmelding en informatie via dbcschaak@
dbcschaak.nl of bij Thijs Dam, tel. 030 2286950. 

Fietsgilde 't Gooi rijdt zaterdag 29 
augustus de dagtocht ‘Plassentocht’. 
De start is om 10.00 uur vanaf de 
Kerkbrink Hilversum (Museum). 
Voor overige tochten zie www.fiets-
gilde.nl



Kennis-
makings-
wandeling 

Zondag 30 augustus van 
10.00 tot 11.30 uur orga-
niseert Nordic Walking 
Bilthoven in de Maartens-
dijkse bossen een kennis-
makingswandeling met 
de internationaal erkende 
INWA Nordic Walking-
techniek. De wandeling 
duurt ca. 90 minuten. 
Lengte en tempo worden 
afgestemd op degene(n) 
met de minste conditie en 
motorische mogelijkhe-
den. Er gelden geen toe-
latingseisen. Tijdens deze 
nordic-wandeling zijn 
honden toegestaan!

De verzamelplaats is het 
parkeerterrein achter de 
Mauritshoeve, Maartens-
dijkseweg 9, 3723 MC 
Bilthoven. Er zijn geen 
kosten aan verbonden, 
behalve de eventuele huur 
van nordicwandelpoles. 
De huurkosten daarvan 
bedragen 1,50 euro per 
paar. Verdere benodigd-
heden zijn plezierig zit-
tende (wandel-)schoenen 
en gemakkelijk zittende 
kleding. Aanmelding 
mag maar hoeft niet ten-
zij poleshuur van toepas-
sing is. Tel. 0641466376 
of e-mail info@nordic-
walking-bilthoven.nl. De 
kennismakingswandeling 
gaat ook bij slecht weer 
door! 
Zie voor verdere info:
www.nordicwalking-bilt-
hoven.nl.

Zaterdag 29 augustus wordt in 
Lage Vuursche een zomermarkt 
gehouden. Van 10.00 tot 16.00 
uur is het Dorpshuis De Furs 
(Slotlaan 4) het middelpunt van 
diverse activiteiten. De opbrengst 
is bestemd voor het onderhouds-
fonds van de Ned. Herv. (PKN) 
Kerk in het dorp. 
Er is een rommelmarkt, een lucht-
kussen en het Rad van Avontuur 

draait de gehele dag. Dit is maar 
een greep uit de activiteiten. Er 
is van alles te koop, waaronder 
bloemen, fruit en koek.

Orgel
Tussen 13.00 en 16.00 uur wordt 
er afwisselend op het monu-
mentale van Oeckelen-orgel in 
de Ned. Hervormde Kerk door 
respectievelijk (vaste organist) 

Paul van Rooijen en de aan de 
kerkelijke gemeente verbonden 
predikant ds. Gijsbert Kruijmer 
gespeeld. Als toegangsprijs wordt 
dan 1 euro gevraagd. 

Om 16.00 uur is de uitslag van de 
grote verloting. Iedereen hartelijk 
welkom. Inlichtingen vooraf 035 
6015185 t.n.v. J. Kuijt.

Zomermarkt in Lage Vuursche

Vanaf september 2009 zijn wij op zoek naar enthousiaste

overblijfkrachten m/v
In eerste instantie gaat het om de volgende tijden:

maandag 1 persoon 12.00 – 13.00 uur
donderdag 1 persoon 12.00 – 13.00 uur
 1 persoon 11.30 – 13.00 uur
vrijdag 1 persoon 11.30 – 13.00 uur

Onze voorkeur gaat uit naar overblijfkrachten die affi niteit en (ervarings)
kennis hebben met het omgaan met kinderen. Wij zijn op zoek naar mensen 
die minimaal 2x per week deze tussenschoolse begeleiding op zich willen 
nemen.

Naast deze vaste tijden is er ook regelmatig behoefte aan extra invalmo-
gelijkheden dus indien dit tot uw mogelijkheden behoort zult u hiervoor 
worden benaderd.

U kunt rekenen op een riante vrijwilligersbijdrage, daar het bestuur van 
de school een goede opvang van de kinderen ook in de middagpauze zeer 
belangrijk vindt. Er wordt jaarlijks bijscholing verzorgd voor de overblijf-
krachten. Indien u scholing wilt ontvangen op het gebied van tussenschoolse 
opvang behoort dit tot de mogelijkheden.

Mocht u interesse hebben of iemand weten die geschikt is voor deze functie, 
dan kunt u uw brief richten aan bovenstaand postadres o.v.v. vacature over-
blijf of zenden aan info@nijepoort.nl

Voor meer informatie omtrent de vacatures kunt u contact opnemen met
Jannie Baron (0346-214246, in de avonduren) of Joke Overvest (0346-
218973, in de avonduren)

Basisschool de Nijepoort in Groenekan kent 
een tussenschoolse overblijf. Dit betekent dat 
er met de kinderen die tussen 11.30 uur en 
13.00 uur overblijven gezamenlijk in kleine 
groepen wordt geluncht en er daarna ruimte 
is voor de kinderen om zich te ontspannen 
door buiten spelen of binnen spelen.

* geen ontwenningsverschijnselen * zonder wilskracht
* geen slecht humeur * nooit meer heimwee
* anderen kunnen zien roken * niet dikker worden
* ook als U “eigenlijk”niet wilt stoppen * garantie overbodig

!!  R O K E R S  !! STOPPEN ??
 JA, ZO KAN HET OOK !!!!!!

Op 15 SEPTEMBER a.s. zijn 
wij weer in MAARSSEN 

020 - 610 2401 / 06 – 16 31 05 45 /055 - 5409558
www.debrevoordmethode.nl

want dankzij

“DE BREVOORD-METHODE®”

Postbus 550, 3990 GJ  Houten, Telefoon 030 634 57 00
www.destichtserijnlanden.nl

BEKENDMAKING

NAJAARSSCHOUW 2009

Van 28 oktober tot 6 november wordt er weer geschouwd!

Schouwmeesters van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden controleren 
van 28 oktober tot 6 november 2009 of de door het waterschap als belangrijk 
aangemerkte watergangen zijn geschoond. Deze watergangen hebben een collectief 
belang en zijn veelal in beheer bij medeoverheden (gemeenten, provincies, Rijk) 
en grote instanties (bijv. NS), maar ook bij particuliere eigenaren. Minder 
belangrijke watergangen controleert het waterschap steekproefsgewijs of naar 
aanleiding van klachten. 

Bij het schonen dienen vuil en overtollige waterplanten weggehaald te worden. 
Hierdoor wordt de doorstroming van sloten en duikers op orde gebracht. Dan kan 
bij langdurige en hevige regen het water snel afgevoerd worden. Problemen met 
wateroverlast kunnen zo voorkomen worden. Tijdens langdurige droogte kan water 
in het gebied gebracht worden. Het schonen van uw sloot, duiker of andere 
kunstwerken moet voor 28 oktober 2009 uitgevoerd zijn. Let u bij de 
werkzaamheden op planten en dieren in de sloot. Bescherm bijzondere planten 
en geef dieren de gelegenheid een ander heenkomen te vinden.

Gebieden najaarsschouw 2009
De schouw zal dit jaar worden gehouden in de gebieden Oude Rijn, Leidsche Rijn 
en IJssel. Waar sloten en duikers aan moeten voldoen is opgenomen in de Keur, 
de waterschapsverordening van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. 
De belangrijke watergangen, die zorgen voor de aan- en afvoer van water, moeten 
voldoen aan de volgende onderhoudsregels:

Sloten
Bij het weghalen van waterplanten, mag u 10% bedekking laten staan. De oever-
planten hoeven niet weggehaald te worden wanneer ze alleen langs de waterkant 
staan en niet in het water groeien. U kunt een sloot die breder is dan 2 meter op 
twee manieren schonen:
- U schoont het middelste gedeelte van de sloot over een breedte van 2 meter.
- U schoont een binnensloot (een sloot die in zijn geheel in uw eigen perceel of 

tussen eigen percelen valt) vanaf één kant, maar dan wel over een breedte van 
2 meter.

Sloten die smaller zijn dan 2 meter moeten in hun geheel geschoond worden.

Oevers
Bij het schonen van sloten komt maaisel en soms bagger vrij. Dit moet minimaal 
75 cm van de waterkant neergelegd worden. Hierdoor worden oeverplanten 
beschermd en is de kans dat de bagger terugrolt in de sloot het kleinst.
Oevers mogen niet aangetast zijn door bijvoorbeeld dempingen of het vertrappen 
door vee. U moet dan de kanten “ophalen”.

Kunstwerken
In het doorstroomprofiel van duikers, bruggen en dergelijke mogen geen waterplanten 
of vuil aanwezig zijn. Duikers zijn van groot belang voor de doorstroming, wanneer 
deze niet worden schoongemaakt kunnen waterproblemen ontstaan.

Tuinafval en bomen
Overhangende takken of bomen mogen het doorstromen van water en vaarroutes 
niet belemmeren. Houtafval mag niet op de kant blijven liggen, dit dient u direct na 
de werkzaamheden op te ruimen. 

Informatie
Heeft u vragen over de najaarsschouw? Neem dan tijdens kantooruren contact 
op met het schouwteam, telefoon (030) 634 59 67 of kijk op onze website 
www.destichtserijnlanden.nl. 

Houten, 26 augustus 2009



Op het sportieve vlak kon gekozen 
worden voor badminton, darten en 
sjoelen. De meeste deelnemers gin-
gen voor twee of drie bezigheden in 
zijn of haar categorie. Er werd soms 
hard geknokt om manlief of moeder 
te kunnen verslaan. Sommige kin-
deren die er 5 jaar geleden nog van 
droomden om pa of buurman weg 
te spelen, kregen dat dit jaar voor 
elkaar: ‘Niet te geloven’, zegt een 
doornatte vader. ‘Het zweet staat in 
mijn schoenen, maar die gasten wor-
den niet eens moe’. 

Olympisch
Toch had de Olympische gedachte de 
overhand: meedoen is belangrijker 
dan winnen. Langs de diverse lijnen, 
bij de koffie-automaat, de koekjes en 
de hapjes werd heel wat afgepraat en 
gelachen. Het plein oogde de gehele 
week als een zomerse combinatie van 

sportplaza en terras. Het weer werk-
te daar van harte aan mee. Slechts 
een enkele badmintonwedstrijd werd 
verstoord door de wind. Vaker was 
de laagstaande zon een tegenstre-
ver. Wanneer die naar het noorden 
was vertrokken, namen 6 heuse stadi-
onspots het over. De lichtwedstrijden 
en later in de week ook het spring-
kussen, maakten het voor de kleintjes 
nog spannender. 

Later
Over 25 jaar weten zij nog steeds 
hoe leuk het was om ‘op het plein’ 
te wonen. Misschien zijn zij dan wel 
de Paulien en Dennis, die - ook dan 
samen met andere buren - een perfec-
te barbecue verzorgen met heerlijke 
salade en fruit onder superpartyten-
ten. Misschien krijgen hun kinderen 
dan de aanmoedigingsprijs voor de 
jongste deelnemers. Misschien doen 

ze zelf wel mee om een podiumplaats 
in één van de 7 wedstrijdcategorieën. 
Misschien doen zij dan wat Harry en 
Jan nu - ook weer samen met anderen 
- dagelijks deden: alles klaarzetten en 
weer opruimen, de wedstrijdschema’s 
maken en bijwerken, nieuwsbulletins 
maken, zorgen voor scheidsrechters, 
mensen aanmoedigen en betrekken.

Een week met spanning en zinderen-
de finales (Paul en Wessel), met een 
ongekend staaltje bal hooghouden  
(Wesly, die een record heeft van meer 
dan 1000!), buren die elkaar allemaal 
nog wat gemakkelijker kunnen vin-
den - in goede en moeilijke tijden, 
kinderen die samen spelen, samen 
leren, samen leven. Het bestaat echt.

 De Vierklank 9 26 augustus 2009

Speels, sportief en spetterend
door Vincent van der Linden

De afgelopen week was het aangenaam raak op het plein tussen Fazant-, Patrijs-, Pr. Bernhard- en Valklaan. 
Nauw aansluitend bij de traditie, die de familie Den Ouden een aantal jaren geleden neerzette, is er weer een 
sportieve en oergezellige week vol Plein Plezier georganiseerd. Niet minder dan 80 van de 112 omwonenden 

namen deel aan de diverse activiteiten. 

Het springkussen maakte het voor de kleintjes nog spannender.  
(Foto Gert Prosman) Samen onder één dak.(Foto Gert Prosman)

Eindezomerfeest 
op de Adri Piecklaan 

Onder zeer zomerse omstandigheden werd afgelopen zaterdag 
het eindezomerfeest in de Adri Piecklaan in Hollandsche Rading 

gehouden. Dit buurtfeest, dat nu voor het tweede jaar gehouden wordt, 
voorziet duidelijk in een behoefte.

Eén van de oudere bewoners Allie van Gellekom genoot ten volle van 
alle jeugd. ‘Veel mensen ken je niet meer. De buurt heeft zich helemaal 
verjongd en daarom is het leuk als er zoiets wordt georganiseerd, zodat je 
elkaar beter leert kennen. Ik zie steeds nieuwe gezichten langs komen en 
dan is het leuk om ook eens te weten wie er achter zit’. Ongeveer een derde 
van alle bewoners - in totaal 53 volwassenen en meer dan 30 kinderen - 
waren van de partij. Leeftijden varieerden tussen de 8 maanden en de (ruim) 
80 jaar. Grote trekpleister voor de kinderen was het Bambi-springkussen, 
waar met veel plezier gebruik van werd gemaakt. [AvZ]

Grote trekpleister voor de kinderen was het Bambi-springkussen, waar met 
veel plezier gebruik van werd gemaakt.

Arthur Balabrega (midden met zonnebril) was een van de organisatoren.

Marthy van Laar is één van de bege-
leiders van Je School kan de Boom 
in. Door met kinderen in de natuur te 
werken hoopt Marthy dat ze meer oog 
zullen krijgen voor het landschap om 
hen heen. En dat ze zich gaan realise-
ren dat je er wat voor moet doen om 
dat zo te houden. 
Het bezig zijn in de natuur, de sfeer 
in de begeleidergroep en de omgang 
met leerlingen van diverse pluimage 
maakt dit tot bijzonder leuk werk. Als 
vrouw vindt ze het daarnaast belang-
rijk, te laten zien dat het buitenwerk 
geen exclusief mannengebeuren is. 
Van haar zouden er dan ook wel 
wat meer vrouwelijke begeleiders bij 
mogen komen. Mannen zijn natuurlijk 
ook van harte welkom. Bent u geïnte-

resseerd? Informatie en aanmelding: 
Landschap Erfgoed Utrecht, tel 030 

2205534. Of kijk op de website www.
landschaperfgoedutrecht.nl

Begeleiders voor 
‘Je School kan de Boom in’ gezocht

‘Je school kan de boom in!’ is een project van Landschap Erfgoed Utrecht, waarbij middelbare scholieren 
een dagje gaan zagen en knotten in de natuur. Dit alles gebeurt onder deskundige begeleiding. Daarvoor zijn 

veel vrijwillige begeleiders nodig. Het werkseizoen loopt van oktober tot en met april. De belangrijkste 
bezigheden zijn knotten van wilgen en afzetten van elzensingels. Lijkt het u leuk met enige regelmaat 

scholieren te begeleiden tijdens hun buitenwerk? Doe dan mee aan de cursusdag die half oktober plaatsvindt. 
Hier kunt u alle kennis opdoen die een begeleider nodig heeft. Deelname is kosteloos.

Om scholieren te begeleiden tijdens hun buitenwerk is er een cursusdag in 
oktober. Deelname is kosteloos.



Aanvragen om vergunning (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag 2e fase
•  Groenekan, Ruygenhoeksedijk 21, 

vergroten fysio-fitness;
Sloopaanvraag
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg 

29, asbest verwijderen;
•  Hollandsche Rading, Vuurse Dreef 

180, slopen opslag;

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’. 

Ontheffingsaanvragen (Wro na 1 
juli 2008)
Soms is een aanvraag om bouwver-
gunning in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Op grond van 
de Woningwet moet een dergelijke 
aanvraag tevens worden opgevat als 
een verzoek om ontheffing van de 
regels van het bestemmingsplan. 

Aanvraag ontheffing en bouwver-
gunning
Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om met toepassing van art. 
3.23 van de Wet ruimtelijke orde-
ning een ontheffing van het bestem-
mingsplan én bouwvergunning op 
grond van art. 40 van de Woningwet 
te verlenen voor:
•  Maartensdijk, Dorpsweg 35, plaat-

sen erker;
•  Maartensdijk, Havikskruid 18, 

vergroten woning;

De ontwerpbesluiten inclusief de 
bijbehorende stukken liggen in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht, gedurende 
zes weken ter inzage op werkdagen 
van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De termijn van terinzagelegging 

start de dag na de datum van deze 
publicatie. Gedurende de termijn 
van terinzagelegging kunnen 
belanghebbenden, bij voorkeur 
schriftelijk, reageren op dit voor-
nemen bij burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt (Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven). 

Verleende sloopvergunning
•  Hollandsche Rading, Kanaaldijk 

2, verwijderen asbest golfplaten 
(14-08-09)

•  Maartensdijk, Achterweteringse-
weg 49, sloop opslagruimte (19-
08-09)

Verleende ontheffing en bouwver-
gunning
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten om op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening onthef-
fing van het bestemmingsplan én 
bouwvergunning op grond van de 
Woningwet te verlenen voor:
•  Maartensdijk, Dorpsweg 151, 

oprichten zwembad (18-08-09)

De besluiten inclusief de bijbe-
horende stukken liggen, totdat de 
hierna aangegeven beroepstermijn 
is verstreken, in het gemeentehuis 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht, ter inzage op werkdagen 
van 8.30 tot 12.30 uur. 

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 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank te Utrecht, sector Bestuurs-
recht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. U moet dat doen binnen 
zes weken vanaf de dag na die 
waarop het besluit ter inzage is 
gelegd. De beroepstermijn van zes 
weken begint dus te lopen vanaf de 
tweede dag na de datum van deze 
publicatie.
In het beroepschrift moet in elk 
geval worden vermeld naam, adres, 
de dagtekening, een omschrijving 
van de beslissing waartegen het 
beroep is gericht en de redenen 
waarom beroep wordt ingesteld. 
Het beroepschrift moet ondertekend 
worden. Voor het in behandeling 
nemen van een beroepschrift moet 
u griffierecht betalen. 
Ook al dient u een beroepschrift in, 
dan mag toch van de verleende ont-
heffing en bouwvergunning gebruik 
worden gemaakt. Als u dat wilt 

voorkomen, dan kunt u tegelijk met 
het indienen van een beroepschrift 
een voorlopige voorziening aan-
vragen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank, sector Bestuurs-
recht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. U moet voor een derge-
lijke voorziening ook griffierecht 
betalen. Voor meer informatie over 
de hoogte van de betalen griffie-
rechten kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank. 
tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer (030) 2289411. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Let op: Op vrijdag 28 augustus 
zijn de loketten van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht de hele 
dag gesloten.

Intrekking bouwvergunning 
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten de volgende bouwver-
gunning in te trekken:
•  Westbroek, Burg. Huydecoper-

weg 36, vervangen woning (ver-
leend d.d. 23 april 1992, nummer 
91/78)

Vindt u dat u door dit besluit recht-
streeks in uw belang bent getroffen? 
Dan kunt u op grond van de Alge-
mene wet bestuursrecht een gemo-
tiveerd bezwaarschrift indienen bij 
het college van B&W van De Bilt 
(Postbus 300, 3720 AH Bilthoven). 
U moet dat doen binnen zes weken 
na de dag van deze bekendmaking. 
In het bezwaarschrift moet in elk 
geval worden vermeld naam, adres, 
de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de redenen 
waarom bezwaar wordt gemaakt. 

Vergadering welstandscommissie 

Op de maandagmiddagen in de 
oneven weken vindt in principe de 
openbare vergadering plaats van de 
commissie Welstand en Monumen-
ten Midden Nederland.

De eerstvolgende vergadering 
van de welstandscommissie is op 
maandagmiddag 24 augustus 
2009.

De gegevens zoals vergaderloca-
tie en agenda zijn vanaf vrijdag 
voorafgaand aan de vergadering 
te raadplegen op de gemeentelijke 
website www.debilt.nl.

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.  

Vaststelling 1e wijziging Man-
daatregeling De Bilt 2009 en 
Regeling Budgethouders

Het college en de burgemeester van 
De Bilt maken bekend dat zij bij 
besluit van 18 augustus 2009 de 1e 
wijziging van de Mandaatregeling 
De Bilt 2009 hebben vastgesteld.

De Mandaatregeling De Bilt 2009 
draagt de uitoefening van bevoegd-
heden van het college en de bur-
gemeester op aan een aangewezen 
portefeuillehouder of specifiek aan-
gewezen ambtenaren.
De bevoegdheden worden onder 
verantwoordelijkheid van het col-
lege respectievelijk de burgemees-
ter uitgeoefend. De 1e wijziging 
van dit besluit is noodzakelijk door 
wijziging van regelgeving en de 
wijziging in de verdeling van taken 
in de ambtelijke organisatie.
Deze wijziging treedt in werking op 
12 augustus 2009.

Het college maakt bekend dat het 
op 18 augustus 2009 de Budgethou-
dersregeling: ‘Regeling budgethou-
ders gemeente De Bilt 2009’ heeft 
vastgesteld. Deze regeling bevat 
bepalingen waaraan medewerkers 
zich moeten houden bij de beste-
ding van gelden en de verantwoor-
ding daarover.
Deze regeling treedt in werking op 
1 september 2009 en vervangt de 
Regeling budgethouders gemeente 
De Bilt 2007.

De 1e wijziging Mandaatregeling 
De Bilt 2009 en de Regeling Bud-
gethouders De gemeente Bilt 2009 
liggen tijdens kantooruren ter inza-

ge bij het informatiecentrum van 
het gemeentehuis, Soestdijkseweg 
zuid 173 in Bilthoven. Tegen beta-
ling van een legesbedrag kunt een 
kopie verkrijgen.

Ontwerp Welzijnsprogramma 
2010 ter inzage

Burgemeester en wethouders heb-
ben op 11 augustus jl. het Ontwerp 
Welzijnsprogramma 2010 vastge-
steld. In het welzijnsprogramma 
staan de instellingen aan wie in 
2010 wel en niet een subsidie wordt 
verleend op grond van de Subsidie-
verordening welzijn De Bilt 2003.

Het Ontwerp Welzijnsprogramma 
2010 ligt tot 15 september aan-
staande voor iedereen ter inzage:
-  bij het informatiecentrum van het 

gemeentehuis, Soestdijkseweg 
Zuid 173 te Bilthoven;

-  in de Openbare Bibliotheek, 
Kwinkelier 20 in Bilthoven;

-  bij de Stichting Welzijn Ouderen, 
Jasmijnstraat 6 in De Bilt;

-  bij de Stichting Welzijn Ouderen, 
Maertensplein 96 in Maartens-
dijk;

-  in gebouw De Vierstee, Nachte-
gaallaan 30 in Maartensdijk;

-  bij de V.V.S.O.-WVT, Talinglaan 
10 in Bilthoven; en

-  bij Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt.

Gedurende de aangegeven periode 
kan iedereen schriftelijk zienswij-
zen op het ontwerp welzijnspro-
gramma indienen bij Burgemeester 
en wethouders. 
Er is geen inspraakbijeenkomst. 
Wilt u toch mondeling reage-
ren, dan kunt u zich wenden tot 
mevrouw S.L. van den Berge of de 
heer R.J. Engelbregt van Afdeling 
Samenlevingszaken.

Ook voor meer informatie over het 
welzijnsprogramma kunt u terecht 
bij de afdeling Samenlevingszaken 
van de gemeente, telefoon (030) 
228 95 41.

 De Vierklank 10 26 augustus 2009

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

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering
•  De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegreconstructie 

en rioolrenovatie vanaf 27 april, gedurende 4 maanden tot eind augustus;
•  De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk verplaatst 

naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder Actu-
eel → Nieuws;

•  De Bilt: Bilthovenseweg, vanaf begin september is de Bilthovenseweg in De 
Bilt voor drie weken afgesloten voor verkeer. Dit in verband met rioolrecon-
structiewerkzaamheden;

•  De Bilt: Veldzichtstraat, vanaf 24 augustus, opnieuw bestraten trottoirs en 
gedeelte van de weg, tot 14 september;

•  De Bilt: Alfred Nobellaan, vanaf 24 augustus, vervangen plateaus kruisingen 
Prof. Dr. Zeemanweg en Prof J.H. van ’t Hoffweg. 

Rioolreiniging in De Bilt
Gedurende twee maanden (half augustus – half oktober) vinden reinigings- en 
inspectiewerkzaamheden plaats aan de riolering in De Bilt en een deel van 
Bilthoven. De gemeente De Bilt heeft hiervoor opdracht gegeven aan de firma 
van der Valk, die met behulp van een hogedrukwagen en een vacuümwagen het 
riool zal reinigen.

Juridische Zaken

Samenlevingszaken

Servicepunt Maartensdijk 
in Dijckstate geopend

Afgelopen maandag opende het servicepunt van de gemeente voor het eerst 
de deuren in het gebouw van Dijckstate, aan het Maertensplein in Maartens-
dijk. Vanaf nu kunnen inwoners uit de gemeente De Bilt weer terecht bij het 
servicepunt op maandag van 14.00 uur tot 19.00 uur en op donderdag van 
8.30 uur tot 12.30 uur. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl.

Vervolg op pagina 11



Locaties kledingcontainers 
in de gemeente De Bilt

Kleding en textiel dat nog bruikbaar is kunt u deponeren in kledingcontai-
ners. In de gemeente De Bilt staan op dit moment op 14 locaties kleding-
containers. Hieronder vindt u een overzicht van de locaties:

 De Vierklank 11 26 augustus 2009

Vervolg van pagina 10

Plaats Straat + nr Toelichting
Bilthoven WC de Kwinkelier bij Albert Heijn
Bilthoven Donsvlinder tegenover supermarkt
Bilthoven Neptunuslaan bij Super de Boer
Bilthoven Gregoriuslaan 1
Bilthoven Vinkenlaan 1
De Bilt Burg. De Withstraat
De Bilt Henri Dunantplein  
De Bilt Aeolusweg 1 bij Buys Ballotweg
De Bilt Weltevreden 22 Gemeentewerf
Groenekan Groenekanseweg bij viaduct
Hollandsche Rading Spoorlaan Vuurse Dreef
Maartensdijk Planetenlaan Bij glasbak
Maartensdijk Prinses Marijkelaan Maertensplein
Westbroek Wolkammerweg bij P-plaats

Vervolg op pagina 12

KICI (Stichting Kleding Inzameling Charitatieve Instellingen) leegt de 
textielcontainers in De Bilt sinds midden jaren ‘90. Met de opbrengst van 
het textiel steunt KICI verschillende goede doelen en duurzame projecten 
in binnen- en buitenland. Kijk voor meer informatie over textielinzameling 
op www.kici.nl.

Loket bouwen en wonen 
op 28 augustus gesloten

Het loket van de afdeling Vergunningen en Toezicht is op vrijdag 28 augus-
tus gesloten. Maandag 31 augustus bent u weer van harte welkom voor 
zaken omtrent bouwen en wonen.

Het college van burgemeester en wet-
houders van De Bilt heeft op 21 
juli jongstleden besloten het ontwerp 
van het landschapsontwikkelingsplan 
Kromme Rijngebied ter inzage te 
leggen. Het doel van dit plan is de 
ontwikkeling van een duurzaam land-
schap met kwaliteit. Daarbij gaat het 
vooral om het versterken van de cul-
tuurhistorische, recreatieve en natuur-
lijke waarden van het Kromme Rijn-
gebied. Het plan is een gezamenlijk 
initiatief van de gemeenten Bunnik, 
De Bilt, Houten, Utrechtse Heuvel-
rug, Wijk bij Duurstede en Zeist en 
Landschap Erfgoed Utrecht. 

Het ontwerp-landschapsontwikke-
lingsplan is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met  maat-
schappelijke organisaties, vertegen-
woordigers van het bedrijfsleven en 

de agrarische sector. Daarnaast zijn 
de inwoners van de gemeenten bij 
het plan betrokken via een informa-
tieavond en een fotowedstrijd. Nu 
willen de gemeenten graag reacties 
op het ontwerp-plan. Het is vanaf 1 
september tot en met 12 oktober in 
te zien bij het informatiecentrum van 
het gemeentehuis en op onze website: 
www.debilt.nl. Gedurende deze peri-
ode kan een ieder op grond van de 
gemeentelijke inspraakverordening 
zijn of haar zienswijze schriftelijk 
of mondeling indienen. Daarnaast 
organiseert elke betrokken gemeente 
een informatieavond over het plan 
voor de gemeenteraad en belangheb-
benden. Tijdens deze bijeenkomsten 
wordt het plan gepresenteerd en kunt 
u uw zienswijze geven en vragen 
stellen. De informatieavond in de 
gemeente De Bilt vindt plaats op 3 

september in het gemeentehuis, van 
20.00 tot 22.15 uur. 
Alle bij de deelnemende gemeen-
ten ingediende zienswijzen worden 
betrokken bij de besluitvorming. Naar 
verwachting wordt het landschaps-
ontwikkelingsplan in februari 2010 
aan de gemeenteraden ter vaststelling 
aangeboden. Voor meer informatie 
over het plan kunt u contact opnemen 
met de heer Paul Smit, via telefoon-
nummer 030-228 9439, of e-mail: 
smitp@debilt.nl. 

Uw zienswijze kunt u vanaf 1 sep-
tember tot en met 12 oktober, o.v.v. 
‘Zienswijze landschapsontwikke-
lingsplan Kromme Rijngebied’, rich-
ten aan de gemeente De Bilt, t.a.v. 
dhr. Paul Smit, Postbus 300, 3720 AH  
BILTHOVEN of via e-mail: smitp@
debilt.nl.

Inspraak Landschapsontwikkelingsplan 
Kromme Rijngebied

In september start de gemeente 
met rioleringswerkzaamheden aan 
de Paltzerweg in Bilthoven. Gedu-
rende een periode van ongeveer 
vier maanden is de Paltzerweg niet 
toegankelijk voor autoverkeer en 
wordt  een omleiding ingesteld. 

De werkzaamheden starten bij de 
kruising Julianalaan/Paltzerweg. 
Gedurende twee weken, van 14 tot 
28 september*,  wordt het autover-
keer vanuit Bilthoven richting Den 
Dolder als volgt omgeleid: 
Soestdijkseweg Noord → Beetho-
venlaan → Bachplein → Händel-
laan → Pleineslaan. 
Autoverkeer vanuit Den Dolder 
richting Bilthoven volgt dezelfde 
route. De route wordt aangegeven 
met gele borden. 
Wanneer de kruising met de Juliana-
laan is hersteld, wordt een nieuwe, 
kortere, omleiding ingesteld voor 

een periode van circa vier maan-
den*. Deze is als volgt: 
Tolhuislaan → Taveernelaan → 
Julianalaan. 
De route wordt aangegeven met 
gele borden. Rond de kerstdagen 
staken wij de werkzaamheden zodat 
de Paltzerweg toegankelijk is voor 
het autoverkeer.  

Waarom deze afsluiting?
Aanleiding voor de werkzaamheden 
is de verslechterde riolering van 
de Paltzerweg en de wens vanuit 
bewoners én gemeente om de weg 
opnieuw in te richten. Het vervan-
gen van de riolering vormt fase 1 
van het project en duurt van sep-
tember tot en met december*. De 
herinrichtingswerkzaamheden vor-
men fase 2 van het project. Fase 2 
start naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2010. Tussen januari 
en april is de Paltzerweg hersteld in 

oude staat en dus toegankelijk voor 
het verkeer. 

Het herinrichtingsplan
Bewoners van de Paltzerweg en 
belanghebbenden zijn samen met de 
gemeente tot een nieuw herinrich-
tingsplan gekomen. Dit herinrich-
tingsplan is vanaf medio september 
te vinden op de gemeentelijke web-
site www.debilt.nl onder Wonen en 
Leven → Openbare Ruimte. 

Heeft u vragen? Neem dan contact 
op met de gemeente De Bilt via dhr. 
Mehmet Seyman  of Miranda de 
Freitas via (030) 228 94 11.  

* Werkzaamheden aan het riool 
zijn afhankelijk van de weersom-
standigheden. Heftige regenval kan 
bijvoorbeeld zorgen voor vertra-
ging. Daarom zijn bovengenoemde 
planningen onder voorbehoud.

Afsluiting Paltzerweg Bilthoven i.v.m.
rioleringswerkzaamheden

Stichting Coliso heeft in juni en juli 
activiteiten georganiseerd in de wijk 
Brandenburg. Voor kinderen in de 
leeftijd van 9 t/m 13 jaar organiseerde 
zij een cursus techniek. De jongens en 
meisjes die deelnamen aan de cursus 
reageerden enthousiast. Er werd druk 
gezaagd en getimmerd. 
In twee middagen timmerden 6 kin-
deren een bankje in elkaar.

Ook werden er diverse buitenactivi-
teiten georganiseerd op het grasveld 
achter de laatste flat op de Noorder-
kroon.

Op de laatste vrijdagavond van het 
schooljaar werd er een vertelvoor-
stelling (met picknick) gegeven door 
Marijke van Mil. Van Mil schrijft 
en illustreert kinderboeken. Tijdens 
de voorstelling maakte zij muziek, 
tekende prenten en vertelde ze een 
verhaal over sterren. Het publiek luis-
terde aandachtig en reageerde erg 
positief! 

Ook is er een koffieochtend geor-
ganiseerd en gehouden op het gras-

veld, waar buurtbewoners gezellig 
met elkaar, onder het genot van een 
kop koffie, in gesprek konden gaan. 
De koffieochtend werd bij wijze van 
proef gehouden en verliep uitstekend. 
Er was steeds voldoende animo voor 
de activiteiten en de organisatie hoopt 
dan ook dat er volgend jaar nog 
meer buurtbewoners deelnemen. Dan 
wordt het weer een gezellige zomer 
voor jong en oud!

De dorpsraad Groenekan vergadert op maandag 31 augustus vanaf 20.00 
uur in dorpshuis de Groene Daan. 

Agenda
1. Mededelingen en ingekomen stukken
2. Inventarisatie punten van toehoorders
3. Vaststellen verslag vorige vergadering(en)
4. Behandeling punten n.a.v. verslag(en) en actiepuntenlijst
  onder meer nalopen van de status van:
   - de Ruigenhoekse Polder
   - het ruiterpadenplan
   - de plannen met Beukenburg
   - het eenrichtingsverkeer op de Groenekanseweg
   - het conceptbestemmingsplan kern Groenekan
5. Inspraak Landschapsontwikkelingsplan Kromme Rijngebied
6. Reactie ambtelijk concept geluidnota gemeente De Bilt
7. Behandeling ingebrachte punten toehoorders
8. Rondvraag
9. Afsluiting, vaststellen volgende vergadering

Zodra beschikbaar kunt u de verslagen vinden op de website van de Dorps-
raad: www.dorpsraadgroenekan.nl. Daar kunt u ook de vergaderstukken en 
dossiers vinden. 
Verslagen en agenda's kunt u ook vinden op de website van de gemeente 
De Bilt www.debilt.nl onder Wonen en Leven → Wijk- en dorpsgericht 
werken. 

De bijeenkomsten van de Dorpsraad Groenekan zijn openbaar. Toehoorders 
kunnen punten voor de agenda inbrengen, vooraf via email secretaris@
dorpsraadgroenekan.nl of tijdens agendapunt 2 van de vergadering.

Bericht van de Dorpsraad 
Groenekan: Vergadering 

Dorpsraad op 31 augustus

Verslag buurtactiviteiten Brandenburg zomer 2009



Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze 
rubriek opgenomen. Alleen voor de bekendmakingen 
en vergunningen is een selectie opgenomen, 
waarbij in ieder geval alle informatie over de 
dorpskernen wordt vermeld. Volledige vermelding 
van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt en 
Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op 
de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.

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

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West,
Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingtijden juli en augustus: dinsdag en donder-
dag van 10.00-12.30 uur. 

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk,
Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR 
Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl
Openingstijden juli en augustus: dinsdag en vrijdag 
van 9.00-12.30 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Vervolg van pagina 12

75 jaar ‘Neut’

De 75ste verjaardag van ‘Neut’ in Groenekan wordt over twee zaterdagen (21 
en 28 augustus 2009) gevierd met een heus draaiorgel, dat regelmatig de ever-
green ‘Lang zullen ze leven’ ten gehore bracht. Ook werden bezoekers op het 
feestje van ‘uw groene vakwinkel’ op een ijsje getrakteerd. Zaterdag 28 augus-
tus is er een gratis gezondheidscheck van het huisdier en zijn er gratis poffertjes 
tegen inlevering van uw kassabon [HvdB].

Adverteren in 
De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan
0346 21 19 92

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Spinning lessen
Vanaf 7 september iedere week op:

Maandagavond 19.00 - 20.00 uur
Woensdagmorgen 09.00 - 10.00 uur
Woensdagavond 19.30 - 20.30 uur

De spinninglessen zijn onder medisch toezicht.

Adres: Kerkdijk 36 (achter de huisartsenpraktijk 
in Westbroek). Kosten: 80 euro voor 12 lessen. 
Opgeven van tevoren kan via 0346-281201.

Gezellig & Sportief
DE LAATSTE RONDE

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

vanaf donderdag 27 augustus

70% KORTING
op de laatste restanten 

zomerkleding

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
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In deze tijd van plastic, beton en chloor 
zijn er nog steeds schone plekjes te 
vinden om te zwemmen. De Kikker 
is zo'n plekje. Hier zwemt men nog in 
puur natuur water, dat haar oorsprong 
ontleent aan een aantal wellen in de 
fortgracht van Fort Ruigenhoek. Dit 
fort, dat sinds 1870 bestaat ligt in het 
waterwingebied van Maartensdijk en 
wordt ook nog eens door veel groen 
omzoomd. Deze rustige omgeving 
is een gastvrij thuis voor o.a. futen, 
meerkoeten, kwikstaartjes en vele 
andere soorten vogels. Hiervan kan 
men tijdens het trekken van de baan-
tjes ook genieten.

Abonnement
Sinds 1922 wordt hier al gezwom-
men. Eerst vanaf een niets omvattend 
strandje. Maar in de loop van de jaren 
zijn er meerdere voorzieningen bijge-
komen. Men treft er o.a. twee grote 
steigers een hoge en lage duikplank 
aan naast een afgezet badje met de 
nodige speelattributen voor de aller-
kleinsten. Verder zijn er ruime kleed-
cabines en twee gazons waarop ook 
van de zon kan worden genoten. De 
Kikker kent alleen maar abonnement-
houders; dus zo maar een plons in het 
diepe is er niet bij. Het badpersoneel 
kent vrijwel alle bezoekers en weet 
precies waar ze wel of juist niet aan 
toe zijn, zodat de hele kleintjes niet 
plots uit de speelvijver verdwijnen.
  
Kilometertocht
In de vorige eeuw werd de kilome-
tertocht voor het eerst gezwommen. 
Als we er naar vragen blijkt eigenlijk 
niemand precies te weten, wanneer 
voor het eerst de ongeveer rechthoe-
kige baan rondom het fort Ruigen-
hoek werd uitgezet en de tocht werd 
gehouden. Mevrouw Lies van den 
Hoogen is vanaf 1976 al bij De Kik-
ker betrokken: ‘Toen ik hier kwam 
werd de tocht al georganiseerd. Er 
was veel belangstelling. Er waren 
jaargangen met wel over de honderd 
deelnemers. Zo rond de eeuwwisse-
ling liep de belangstelling zo terug, 
dat we na 2001 moesten  besluiten dit 
bij De Kikker behorende fenomeen af 
te gelasten. Inderdaad; deze revival is 
pas de tweede tocht in de eenentwin-
tigste eeuw’.

Secretaris
Groenekanner Henk Woudstra was 
van 1973 tot 1983 een toegewijd 
secretaris. Ook hij weet niet wanneer 
voor het eerst de tocht werd gezwom-
men, maar weet nog wel dat er veel 
belangstelling was. Ook hij noemt het 
feit, dat De Kikker alleen maar abon-
nementhouders kent, maar noemt 
daarbij uit zijn tijd toch aantallen van 
6 à 700 seizoenkaarthouders. 

Woudstra: ‘De Kilometertocht was 
echt een feest. Veel van die seizoen-
kaarthouders deden er aan mee’. Hij 
heeft er begrip voor dat de huidige 
organisatie verzekerd wil zijn van 
een minimum aantal deelnemers. ‘Er 
moet nogal wat voor worden georga-
niseerd. Balken moeten weggehaald 
worden. Op regelmatige afstand 
moeten er mensen in een roeibootje 
zittend de veiligheid en voortgang 
bewaken. Er was een heel belang-
rijke afspraak, dat wanneer je uit het 
water gehaald wilde worden, je de 
hand moest opsteken. Dus wanneer 
je onderweg zwemmend een bekende 
groette door het opsteken van je hand, 
dan werd je onverwijld uit het water 
gehaald’

Woudstra vindt het jammer dat veel 
Groenekanners De Kikker de rug 
hebben toegekeerd: ‘Ik hoorde laatst, 
dat de meeste zwemmers van De Kik-
ker uit Overvecht en De Bilt komen. 
Misschien dat een dergelijk initiatief 
de belangstelling van de inwoners 
weer doet toenemen’.

Folder en prijzen
Woudstra beschikt nog over een folder 
van De Kikker, bestemd voor het sei-
zoen 1971. Het prachtige taalgebruik 
valt direct op: ‘Op zaterdag 1 mei is 
het weer zover, dat ‘De Kikker’ haar 
poorten opent om de zwemlustigen 
toe te laten’ en ‘Aankomende zwem-
mers en zwemsters kunnen onder des-
kundige leiding zwemles ontvangen 
zonder op een wachtlijst geplaatst te 
worden en dus snel de zwemkunst 
machtig worden’. In de folder staat 
verder te lezen, dat nieuwe abonnees 
een ‘proeve van bekwaamheid in de 
zwemkunst moeten afleggen’. Een 

abonnement voor geoefende zwem-
mers, jonger dan 16 jaar, kost 10 
gulden, wanneer men voor 2 mei dit 
bedrag heeft gegireerd. Na die datum 
moet 11 gulden worden betaald. 

Voorinschrijving
In het tijdschrift van de Historische 
Vereniging Maartensdijk schrijft Koos 
Kolenbrander in december 2006 een 
verhaal over het dan 75jarige zwem-
bad. De kilometertocht is dan al een 
aantal jaren ‘ter ziele’ en wordt in het 
verhaal dan ook niet genoemd. 
Zowel mevrouw van den Hoogen 
als de heer Woudstra zijn bijzonder 
content met het hernieuwde initiatief. 
‘Mogelijk, dat dit de belangstelling 
voor De Kikker doet toenemen’ is hun 
beider mening. De start is op zaterdag 
29 augustus bij voldoende belangstel-
ling om 15.00 uur. Inschrijfkosten 
voor niet leden zijn 5 euro en van 
seizoenkaarthouders wordt 3 euro 
gevraagd. 

Inschrijven kan en moet vooraf aan 
de kassa voor vrijdag 28 augustus 
hebben plaatsgevonden. Zwembad 
De Kikker is gelegen aan de Ruigen-
hoeksedijk 98/fort, 3737 MN Groene-
kan. Telefonische informatie vooraf is 
te verkrijgen op telnr. 0346 252557, 
dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur en 
zondags van 13.00 tot 16.00 uur. 

Kilometertocht in ere hersteld
door Henk van de Bunt

Bij voldoende belangstelling zal op zaterdag 29 augustus a.s. in en rond het zwembad De Kikker 
na acht jaar weer de Kilometertocht weer worden gezwommen. Om er verzekerd van te zijn, 

dat die gewenste belangstelling er inderdaad ook is wordt deelnemers gevraagd uiterlijk 
donderdag 27 augustus a.s. zich hiervoor aan te melden.

De kilometertocht in het fort.

Start en Finish

De plattegrond, voorkomend in de folder uit 1971.

Mevrouw Lies van den Hoogen is vanaf 
1976 al bij De Kikker betrokken.

Henk Woudstra: ‘Misschien dat een 
dergelijk initiatief de belangstelling 
van de inwoners weer doet toenemen’.

Een jaartje verder…
Nog geen nieuwe gymleraar

voor DOS Westbroek
door Kees Pijpers

Ruim een jaar geleden stopte in Westbroek de gymleraar 
Harry Achterberg uit Utrecht met het geven van gymlessen in het 

Dorpshuis aan een groep huisvrouwen van Westbroek. Eenentwintig 
jaar lang had hij op donderdagavond dames waarvan de gemiddelde 

leeftijd best hoog was, les gegeven. 

Naast de gezelligheidsgymnastiek met muzikale begeleiding, want dat 
was het, hadden ze veel plezier. Hun leerkracht was een man met humor. 
De Vierklank was er op die laatste avond bij. Daar bleek het gelijk van de 
dames, want ondanks de teleurstelling om zijn vertrek werd er zelfs op die 
avond heel wat afgelachen. 
Harry Achterberg vertrok omdat hij met zijn gezin ging verhuizen naar de 
Franse Pyreneeën. Daar woonde al een dochter die er een camping runt. 
Hij wilde daar sportieve activiteiten op gaan zetten zoals met loopgroepen 
de bergen in. De dames zeiden op die avond bij het afscheid: ‘We willen 
dit niet missen. We willen zo graag doorgaan en hopen op een nieuwe leer-
kracht.’ Daarom zijn we eens gaan praten met Wilco de Rooij, een geboren 
en getogen Westbroeker die onder andere secretaris is van de korfbalver-
eniging DOS (Door Oefening Sterk). Want de gymlessen werden gegeven 
onder de vlag van deze vereniging die al vanaf 1967 bestaat met een flink 
ledental en uitstekende resultaten.

Stoppen
In een plezierig gesprek vertelt Wilco de Rooij dat er direct na het afscheid 
van de gymleraar uitgebreid gezocht is naar een vervanger. ‘Ook binnen het 
bestuur van DOS zouden we graag willen dat er iemand gevonden wordt. 
We hebben advertenties geplaatst en zelfs gezocht naar jonge leerkrachten 
in opleiding. Het is ons tot nu toe 
niet gelukt zodat we de gymclub 
hebben moeten stoppen. Wie weet 
is er in het verspreidingsgebied van 
De Vierklank iemand met wie we 
opnieuw kunnen starten want als we 
iemand vinden dan komen de dames 
gelijk weer terug.’

Secretaris Wilco de Rooij vertelt 
dat er direct na het afscheid van 
de gymleraar uitgebreid gezocht is 
naar een vervanger, maar dat deze 
nog niet gevonden is.

Met toespraken en veel cadeautjes werd Harry Achterberg in 2008  
uitgeluid. Een opvolger is nog niet gevonden. 



PILATES in G’kan. Gratis 
proefles op woe. 9 sept om 
9.30 uur, sportzaal v. de Groene 
Daan. Kijk op www.andersbe-
ter.nl of bel 06-20137957

AFSLANKMASSAGE kennis-
makingsaktie 3x massage voor 
€ 60,-. Kijk op www.andersbe-
ter.nl v. info

De FRANSE taal leren spre-
ken en verstaan in kleine groep 
voor beginners/gevorderden. 
Start sept. Tel. 0346-211667

Terug van vakantie? Even gauw 
naar BETTY’S CORNER!
Bel voor een afspraak: 
06-33722022  Zorg voor uw 
haar!

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

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 % .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl

Wie heeft mijn FIETSHELM 
(Kawasaki rood/zwart/wit) 
gevonden? Ik ben hem kwijt-
geraakt zat 8 aug. bij het 
speeltuintje ad. Bernhardlaan. 
Ik wil hem graag terug. Tel. 
06-11440497

Jonge hangoorkonijntjes, erg 
lief en aaibaar. We hebben er 
3, mogen apart weg. € 10,- per 
konijntje. Tel. 06-12718763
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Starters opgelet, licht eiken 
BED 2x70x200 elec. verstelba-
re lattenb 2 nachtk. met 4 laden 
incl verl. en verrijdb. bedtafel 
vraagpr. € 200,-. Tel. 212993

Te koop: mooie KAST 1.50 
hoog, donker hout, deurtjes met 
glas. € 75,- Tel: 035-6550995

Platte BUISKACHEL zeer oud. 
€ 120,-. Tel. 0346-214084

KLOOFMACHINE voor 
brandhout. € 125,-. Tel. 0346-
214084

Zinken vuilnisemmer standaard 
model. € 5,-. Tel. 0346-211738

'Het leven en werken van 
Gretha en Adri Pieck'. Op 216 
pag., met 360 illustraties, waar-
van 170 in kleur, wordt een 
bloemlezing gegeven van hun 
rijke oeuvre. Gebonden editie.  
€ 50,-. Svp bellen na 19.00 uur,  
tel. 0619691119

Zo goed als nieuwe frituurpan 
(1x gebruikt), incl. drie liter 
verantwoorde olie.
Merk: Princess / 3liter. Slechts 
€ 10,00. Svp bellen na 19.00 
uur: 035-5771427

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

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van bijna 15 wil graag 
(in Groenekan) oppassen. Bel 
na 17.00 uur 0346-213204

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90% dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

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

Weerstand goed?  Zo niet, neem iedere dag een Herbalifeontbijt, 
vol met vitaminen en mineralen. Gratis advies en begeleiding. 
Tel. 0346-571377. website: www.vinkvoorvoeding.nl

YOGA
De vakantieontspanning laten voortduren?
De nieuwe serie avond yogalessen start op dinsdag 1 september 
in Groenekan. Opgave bij Camee Michon
Tel. 0575 - 49 47 51

Hoveniersbedrijf Soestdijk Het gehele jaar door! 
Alles in aanleg en onderhoud van uw tuin.
Bestrating en straatreiniging.
Maak gebruik van onze najaarsaanbieding 
tevens 10% kort op alle vaste planten.
Bel vrijblijvend 0649377634

Personeel aangeboden

Diversen

Adverteren in
De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Jongeren tussen de 12 en 16 jaar die 
van lezen houden kunnen vanaf eind 
augustus tot 1 maart 2010 meedoen met 
de Jonge Jury 2010. Lees een aantal 
boeken naar eigen keuze en stem op je 
favoriete boek. 

Belangrijk is wel dat de boeken in 2008 
voor het eerst zijn verschenen. De lijst 
met kerntitels en de folder van de Jonge 
Jury 2010 zijn te vinden in de vesti-
gingen van de Openbare Bibliotheken 
gemeente De Bilt (of kijk op www.
jongejury.nl). De boeken die gelezen 
kunnen worden hebben een sticker op 
de rug met de tekst ‘Jonge Jury’. 

1 maart 2010
Stemmen kan tot 1 maart 2010 op de 
volgende manieren: via het stemformu-
lier dat verkrijgbaar is in de bibliotheek, 
via www.jongejury.nl of via school. 
De vijf boeken die de meeste stem-
men ontvangen worden genomineerd 
voor de Prijs van de Jonge Jury. Vorige 
keer heeft Maren Stoffels met haar 
boek Sproetenliefde gewonnen. Op de 
Dag van de Jonge Jury in april wordt 
bekendgemaakt welk boek de meeste 
punten heeft gekregen en de winnaar 
is. Ook jij kunt iets winnen als je stemt. 
Onder alle stemmers wordt namelijk 2 
keer een Nintendo DSi verloot!

Met een kerkdienst op zondag 23 augustus jl. in de Biltse Dorpskerk werd het 
VakantieBijbelFeest van deze Hervormde gemeente afgesloten. Woensdag en 
donderdag waren de twee erg warme maar leuke VBF-dagen, met dit jaar een 
tegenvallend aantal van maar 60 deelnemers, waarvan ook een aantal uit de 
andere kernen van de gemeente (foto Remco van der Weide).

Jeugd EHBO cursussen
Het Rode Kruis afd. De Bilt organiseert ook dit 
jaar weer Jeugd EHBO cursussen in Maartensdijk. 
De cursus Jeugd Eerste Hulp A is bestemd voor 
jongeren van 11 en 12 jaar (Iedereen die in maart 
2009 elf jaar is, kan zich aanmelden). De cursus 
Jeugd EHBO B is bestemd voor jongeren van 13 
t/m 15 jaar. 

De cursussen worden wekelijks op woensdagavond 
gegeven in de cursusruimte van de Maartensdijkse 
vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt in 
Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. 
Tijdens de cursus leer je het verlenen van eerste 
hulp in allerlei ongevalsituaties. 

Praktijk
De cursus is gedeeltelijk theorie en een groot deel 
praktijk. Ook worden ongevalsituaties nagebootst 
om de handelingen zo goed mogelijk te leren. Ver-
der wordt er aandacht besteed aan de verzorging 
van de zieke en gehandicapte medemens. De cursus 
start op woensdag 23 september 2009 en duurt tot 
het voorjaar van 2010. De cursus wordt afgesloten 
met een examen. Lestijden zijn van 19.00 tot 19.45 
uur. De kosten bedragen 25 euro. Meer informatie 
en/of aanmelden kan bij Janneke Lam, Korssesteeg 
1, 3615 AS Westbroek, tel. 06 12876219 of via 
e-mail: JannekeLam@msn.com

Stem op je favoriete boek

Wij zijn op zoek naar een bezorger die wekelijks de krant huis-aan-huis 
bezorgt in een gedeelte van Bilthoven noord. De bezorging is op 
woensdag. De kranten worden bij je thuis aangeleverd.

Heb je interesse of wil je meer weten?
Bel 0346-211992

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
0346-211992

Kom ons team 

versterken!

50+ ook welkom.

Let op!!! Let op!!! Let op!!!

Grote 2e Hands Boeken verkoop

op zaterdag 29 augustus
van 10.00 tot ± 15.00 uur

voor de boek- + kadowinkel v/d Berg
op de Julianalaan hoek Irenelaan, M.dijk

- Streekromans

- Vrijetijds

- Hobby

- Theologische boeken

- Geschiedenis etc etc.

KLEINE PRIJSJES
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Puffen bij Biltse Sportweek
‘Het waren weer fantastische dagen’, zegt Ineke Winkel bij de 

afsluiting van de Biltse Sportweek bij WVT in Bilthoven. Zij is vooral 
enthousiast over de begeleiders die het evenement tot een succes 

hebben gemaakt. ‘Klaarleggen van matten, limonade maken, 
meelopen met de groepen. Ze verdienen het echt om in het zonnetje 

gezet te worden.’

Het was een zeer gevarieerd programma dat de ongeveer 150 deelnemers 
van woensdag 19 tot en met vrijdag 21 augustus aangeboden werd. Hockey, 
honkbal, softbal, waterpolo, beachvolleybal, judo, kortom de deelnemers 
konden maar liefst kennismaken met zestien sporten. Dat gebeurde vooral 
de eerste twee dagen bij tropische temperaturen. 

De Biltse Sportweek is zestien jaar geleden begonnen en nog steeds een 
succes. Ineke Winkel is beleidsmedewerker bij de gemeente De Bilt en 
organiseert het evenement nu acht jaar. De begeleiders waren allemaal oud-
deelnemers aan de Biltse Sportweek. De sporten werden op verschillende 
plaatsen gehouden, zoals bij hockeyclub SCHC, Fak, Centrals en zwembad 
Brandenburg. De kinderen konden dit jaar ook lessen krijgen in capoeira, 
een Braziliaanse schijnvechtdans met muziek. [GG]

De softbalspeelsters gingen voor de wedstrijd graag op de foto.

De sportdagen werden afgesloten bij WVT met een dansdemonstratie van 
Femtastic. 

Organisator Ineke Winkel kreeg van een enthousiaste deelnemer een plantje 
aangeboden.

Op zaterdag 29 augustus houdt de 
Socialistische Partij een kleine mani-
festatie bij het zwembad Brandenburg 
aan de Oude Brandenburgerweg in 
Bilthoven. Vanaf 11.00 tot 15.00 uur 
is er een zwembadje opgesteld als 
‘voorschotje’ op een nieuw buiten-
bad en er is ook ander spelmateriaal, 
zodat de kinderen kunnen ervaren hoe 
leuk een buitenbad is met wat speel-

gelegenheid er om heen. De SP vindt 
dat het nu wel lang genoeg geduurd 
heeft met allerlei onderzoeken en 
onderzoekjes voor de aanleg van een 
nieuw zwembad op alle mogelijke 
plekken. En dan nog zonder garantie 
dat er ook een buitenbad bij komt. 
Dus: kinderen en ouders, kom en 
steun de eis: ‘Volgende zomer een 
nieuw buitenbad!’

Wil er volgende zomer een nieuw 
buitenbad liggen, dan moet nú een 
beslissing worden genomen en 
onmiddellijk aanbesteding volgen. 
Bezoekers kunnen de vertegenwoor-
digers van de SP vertellen hoe men 
het zich allemaal voorstelt.
Voor de SP is het een actiedag - dus 
blijven de ouders verantwoordelijk 
voor het toezicht op de kinderen.

Een nieuw buitenbad 
voor zwembad Brandenburg 

Een nieuwe serie van 13 yogalessen 
start op dinsdag 15 september. Met 
Hatha Yoga ontspan je lichaam en 
geest in deze vorm van Yoga wordt 
dit bereikt door middel van diverse 
lichaamshoudingen die worden bege-
leid door de adem en door concentra-
tie. Yoga is niet alleen bevorderlijk 
voor een gezond en soepel lichaam 
maar ook voor een harmonieuze 
geest. 

De Yogalessen, beginnen op dins-
dagmiddag 15 september om 13.30 
tot 14.45 uur in De Vierstee te Maar-
tensdijk. Men kan op elk moment 
instromen. Voor meer informatie 
of inschrijving voor de yogalessen: 

Rozemarie Coenen, tel: 0294 232728, 
e-mail: rozemarie.coenen@hetnet.nl

Groenekan
Hoe laat je de rust en de ontspanning 
van de vakantietijd nog  voortduren in 
het gewone werkzame leven van alle-
dag met alles wat er op je pad komt? 
Yoga biedt je deze mogelijkheid. De 
yogaoefeningen en de daaraan ver-
bonden ademtraining stimuleren je 
om ontspanning  dieper in  jezelf 
te  beleven en verder uit te bouwen. 
Tijdens de oefeningen, kom je in 
contact met nieuwe vitaliteit en  meer 
evenwicht.
Gaandeweg beleef je zo meer, rust,  
ruimte en innerlijke verbinding. Naast  

de lichaamshoudingen en ademtrai-
ning  vormen visualisaties en klanken 
(mantra's) een duidelijke ondersteu-
ning in de les. In de loop van het jaar 
wordt er toegewerkt naar subtielere 
energetische ‘licht’- oefeningen, de 
chakra’s of rond een specifiek thema.  
De cursus wordt  gegeven  door 
Camee Michon. Zij heeft al ruim 30 
jaar ervaring in het begeleiden van 
yogagroepen. De serie lessen vindt 
plaats in de Groene Daan in Groe-
nekan.
De eerste avondles is op dinsdag 1 
september om 19.15 uur ; de tweede 
les om 21.00 uur. Belangstellenden 
voor de yoga cursus, kunnen zich 
aanmelden onder tel. 0575 494751.

Nieuwe cursussen Yoga

Dit jaar organiseert korfbalvereniging 
DOS Westbroek een startweekend 
om het nieuwe seizoen te openen. 
Het belooft een gezellig en sportief 
weekend te worden. Er zullen diverse 
activiteiten zijn en alle publiek is 
welkom! 

Het openingsweekeinde start vrijdag-
avond 28 augustus met een trainings-
clinic voor de jeugd. Deze wordt ver-
zorgd door international Ilona van de 
Berg, Adriaan van Dijk (oud-jeugdin-
ternational) en Jorrit Bergsma. Deze 
drie spelers maken deel uit van de 

selectie van korfballeagueploeg Dalto 
uit Driebergen. De clinic begint om 
19.15 uur.

Zaterdag
Vanaf 9.00 uur zijn er deze dag voor 
alle teams oefenwedstrijden geregeld 
op het complex van DOS. Om 15.00 
uur staat de wedstrijd van DOS 1 
op het programma. Om 18.00 uur 
zijn de wedstrijden afgelopen. Tus-
sendoor wordt en om 12.15 uur een 
verenigingsfoto gemaakt met alle 
DOS-leden. Om 13.30 uur worden de 
nieuwe tenues door de sponsoren uit-

gereikt. Veel teams van DOS gaan het 
komend seizoen in een nieuw shirt 
spelen. Ook vindt de officiële presen-
tatie plaats van DOS 1 en DOS 2.

Feest
Gedurende de dag zijn er diverse 
activiteiten voor de jeugd; zo is er 
de gehele dag een springkussen! Na 
de gezamenlijke maaltijd wordt het 
weekend afgesloten met een gezel-
lige feestavond in het clubhuis. Van 
20.30 tot 24.00 uur wordt deze avond 
verzorgd door: Happiness Drive-in-
show!

Korfbaltoppers geven clinic bij DOS

Tai Chi kan bijdragen aan meer ont-
spanning, balans, een betere focus, 
meer flexibiliteit en meer rust. 

Lessen worden op vrijdagavond in De 
Ontmoetingskerk, Julianalaan, Maar-
tensdijk gegeven voor gevorderden 
van 19.25 tot 20.25 uur en voor 
beginners van 20.35 tot 21.35 uur bij 
Judokan in Maartensdijk. 

Op 19 en 26 september a.s. zijn er 
weer gratis proeflessen. Voor meer 
informatie: www.judokan.nl of tel. 06 
14865235 t.n.v. Daan

Op 25 april 2009 was er Wereld 
Tai Chi-dag. Ook de Maartensdijkse 
groep van Judokan droeg door een 
bijdrage hieraan bij het het slagen 
van deze dag.

Gratis proeflessen Tai Chi
Tai Chi is een meer dan duizend jaar oude Chinese bewegingsleer die in het westen vooral beoefend 

wordt voor ontspanning en voor het verbeteren van de gezondheid. Door het doen van langzame vloeiende 
bewegingen breng je de energie in je lichaam in beweging en in balans.
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Even voorbij de Hertenkamp liggen 
de beide rails die door het bos een 
flinke ronde maken van 350 en 400 
meter. Elke woensdag van het jaar is 
een aantal van de vierenvijftig leden 
van de stoomgroep in de weer met 
het onderhouden van de baan. Ze 
zijn de spoorlijn aan het gangbaar 
maken voor het massale publiek dat 
wordt verwacht en noemen zich De 
Boskabouters. Ze vegen het pad naast 
de rails om te voorkomen dat vurige 
stukjes kool de naastliggende takjes 

in brand steken. ‘Baancommissaris’ 
Henk Witteman vertelt er over. ‘Op 
het naastgelegen terrein van de Her-
tenkamp is er straks ook van alles te 
doen op stoomgebied. Vijfendertig tot 
veertig kramen bieden modelbouw, 
boeken, gereedschap en veel meer. 
Voor kinderen moet dit heel bijzonder 
zijn.’

Vervlogen tijden
Rond koffietijd zitten de tien vrijwil-
ligers aan de tafel voor het clubhuis. 

De conversatie gaat alsmaar over hun 
hobby. Ze weten alles van de spoor-
geschiedenis en zijn gespecialiseerd 
in stoom. Ze kennen alle types met 
jaartallen uit vervlogen tijden. Voor 
dieseltreinen worden de neuzen opge-
haald. Ze willen graag de kinderen 
laten rijden op echte kolengestookte 
miniatuurtreinen. In het echt heb-
ben die zoiets nog nooit gezien. Een 
droom zal hier werkelijkheid worden. 
We kijken nog even in het clubhuis 
vol met foto’s en een paar model-
len. Dan blijkt dat ze niet alleen op 
het eigen circuit rijden maar heel 
vaak worden uitgenodigd bij andere 
groepen in eigen land en zelfs in 
buitenland. 

Emotioneel
We praten nog even door over het 
verleden want toevallig ligt dit spoor-
wegevenement van De Stoomgroep 
naast het dorp met een spoorweg-
geschiedenis. Volgens zeggen kwam 
er in Hollandsche Rading een sta-
tion omdat de president directeur van 
de Nederlandse Spoorwegen in het 
dorp woonde. De mannen reageren 
emotioneel want ze zijn niet gek op 
Franciscus Quirien (Frans) Den Hol-
lander. ‘Die man heeft toen overal 
de snijbrander ingezet.’, vertellen ze. 

‘Hij heeft prachtige types laten ver-
dwijnen. Al die mooie oude locomo-
tieven zijn verdwenen. Verkocht en 
naar de schroothoop gegaan. Die zijn 
voor altijd verloren. Dat had nooit 
mogen gebeuren.’ 
 
De weg erheen
Zoals elk jaar worden er zaterdag 29 
augustus veel bezoekers verwacht. 
De miniatuur ijzeren spoorweg in 

Hollandsche Rading ligt achter in 
het dorp in de bossen aan de Karne-
melkseweg achter het Internaat De 
Hertenkamp. Het is gemakkelijk te 
vinden en geen dwaalspoor. Het beste 
is om met de fiets te gaan of de auto 
al eerder te parkeren. Want de Vuurse 
Dreef is bij de T splitsing met de 
Karnemelksweg voor auto’s afgeslo-
ten. De Open Dag duurt van 10.00 tot 
17.00 uur en de entree is vrij. 

Stoomgroep Rading Spoor 
ligt op stoom

door Kees Pijpers

Zaterdag 29 augustus is er in Hollandsche Rading het jaarlijkse evenement De Open Dag Stoomgroep 
Rading Spoor. Dit jaar voor de drieëndertigste keer. Een feest voor kinderen en grote mensen. 

Een gebeurtenis vol nostalgie. We zijn gaan kijken naar de voorbereiding.

Elke woensdag van het jaar is een aantal van de vierenvijftig leden van de 
stoomgroep in de weer met het onderhouden van de baan.

Voor het clubhuis aan de tafel vertellen ze over hun hobby.

Gekruide voorlichting

Zaterdag 22 augustus 2009 was er een open dag in Agnes kruidentuin op 
Tuinderij Eyckenstein te Maartensdijk gelegen aan Dorpsweg 264 (achter). 
Verdeeld over de gehele dag waren er plm. 100 bezoekers, die de kruiden-
tuin bezochten, kruidenthee en kruidengebak proefden of aan een van de 
workshops deelnamen. Herborist Agnes Looman kon letterlijk en figuurlijk 
honderduit vertellen [HvdB].

Wie een nieuwe beha wil gaan kopen

hoeft de oude niet te gaan slopen

Nagel biedt daarvoor geld

en omdat vijf euro telt

is het iets om in je oren te knopen

Guus Geebel Limerick

Tennis 3-daagse Groenekan
Op 19, 20 en 21 augustus orga-
niseerde de jeugdcommissie van  
Tenniscentrum Groenekan in  
samenwerking met de tennistrainers 
de jeugdtennis3daagse. 

Met ruim 30 kinderen werd er veel 
getennist, maar ook andere leuke 
activiteiten werden georganiseerd. 
Zo was er een fotocursus waarbij 
alle kinderen professioneel leerden 
fotograferen. De laatste dag werd 
afgesloten  met een leuke midget-
golfmiddag en ’s avonds tijdens 
de expositie van de fotocursus een 
afsluitende BBQ met alle ouders. 

Bridge in 
Hollandsche Rading

A.s. donderdag 27 augustus is de laatste vrij toegankelijke avond in de reeks 
Zomerbridge in het tijdelijk Dorpshuis aan het einde van de Dennenlaan in 
Hollandsche Rading. 

Voor niet leden (van Bridgeclub Hollandsche Rading) zijn de kosten van 
deelname 1 euro per persoon. Vooraf aanmelden per paar kan per e-mail 
bridgehollrading@casema.nl tot uiterlijk op de betreffende donderdag tot 
17.00 uur. Inschrijven kan ook daarna nog ter plaatse tot 19.15 uur mits het 
maximum aantal deel te nemen paren dan nog niet is bereikt. De aanvang 
is om 19.30 uur. 

Nieuw seizoen
Op donderdag 3 september a.s. opent Bridgevereniging Hollandsche 
Rading het seizoen 2009 - 2010. Bij de vereniging, die haar speelavonden 
op donderdag (aanvang 19.45 uur) heeft is voor het a.s. seizoen nog ruimte 
voor een drietal (nieuwe) paren. Geïnteresseerden kunnen hun belangstel-
ling hiervoor kenbaar maken per e-mail bridgehollrading@casema.nl

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
3-9

Woe.
2-9

Vrij.
4-9

9,95

Do.
27-8

Woe.
26-8

Vrij.
28-8

9,95

Roodbaarsfilet
met kappertjessaus

of
Biefstuk met stroganoffsaus

Gamba's met knoflook
en pasta

of
Rib-eye met knoflooksaus

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Euroweken! 100 aanbiedingen voor 1 euro

gemarineerde

Speklappen
3,00500 gram
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