
Marcella van Esterik (27) woont nu 
twee jaar met haar vriend in Soest, 
maar is getogen in Maartensdijk. Zij 
is afgestudeerd politicologe en heeft 
zich gespecialiseerd in bestuurskun-
de. ‘In het derde jaar van deze studie 
las ik in De Vierklank een oproep om 
deel te nemen aan een adviesgroep 
van de gemeente. Die moest zich 
bezig gaan houden met de invoering 
van het dualisme. Ik heb me daar-
voor aangemeld en de gemeente De 
Bilt vond het wel interessant, vooral 
omdat ik behalve studente politicolo-
gie, ook nog inwoner van de voorma-
lige gemeente Maartensdijk was.’ 

Zoektocht
De gemeente De Bilt was in de aan-
loop naar de invoering van de Wet 
dualisering gemeentebestuur één van 
de zestien proefgemeenten. ‘Voor 
mij was het heel mooi dat ik vanuit 
de adviesgroep, nog voor ik was 
afgestudeerd, een baan vond’, ver-
telt Marcella. In 2001 kreeg zij na 
een stage van enkele maanden het 
aanbod voor vast bij de gemeente te 
komen werken. Marcella is daardoor 
vanaf het begin bij de opzet van de 
raadsgriffie betrokken geweest. Op 7 
maart 2002 werd het dualisme inge-
voerd en moesten alle gemeenten een 
raadsgriffie inrichten. ‘In het begin 
ging het vooral om allerlei procedu-
res die vastgesteld moesten worden. 

Het werd samen met de eerste griffier 
Okke Pol een aardige zoektocht om 
de griffie vorm te geven.’ De huidige 
locatie werd april 2003 in gebruik 
genomen.

Uitdaging
Er zijn binnen het gemeentehuis dus 
twee secretariaten. De gemeentese-
cretaris ondersteunt het college en de 
griffier de raadsleden. De gemeente-
raad is de werkgever van de griffie. 
Het betekent dat de werknemers van 
de griffie een andere positie hebben 
dan de ambtenaren en de gemeentese-
cretaris. Die moeten verantwoording 
afleggen aan het college. De griffie is 
van en voor de gemeenteraad. ‘Grif-
fier Jannelies van Berkel, griffieme-
dewerker Cindy van Os en ik vormen 
met z’n drieën een hecht team. We 
zijn heel goed op elkaar ingespeeld 
en hebben veel plezier samen.’ De 
verstandshouding met de raadsleden 
is ook uitstekend. Het leuke van deze 
baan is de afwisseling. Dagelijks 
is er contact met de burgemeester, 
maar ook met inwoners die inmiddels 
bekend zijn met de raadsgriffie en 
natuurlijk met ambtenaren, wethou-
ders en de raadsleden zelf. Je hebt 
dus veel verschillende contacten en 
je moet het allemaal vaak heel snel 
regelen. Dat is elke dag weer een 
uitdaging.’

Gemakkelijk toegankelijk
‘Vraag je aan een willekeurig iemand 
wat de raadsgriffie is, dan zullen de 
meeste mensen geen antwoord kun-

nen geven. Meestal denken ze bij 
het woord griffie aan de rechtbank’, 
zegt Marcella lachend. ‘Toch vormen 
wij de schakel tussen bewoners en 
raadsleden. Voor het organiseren van 
bijeenkomsten of vragen over beslui-
ten die genomen zijn of nog genomen 
moet worden kunnen bewoners altijd 
contact opnemen met de raadsgriffie. 
Wij zijn verantwoordelijk voor het 
goed laten verlopen van allerlei bij-
eenkomsten. Niet alleen de reguliere 
vergaderingen maar ook bijeenkom-
sten die soms in de verschillende ker-
nen plaatsvinden. Als mensen vragen 
of ideeën hebben over een bijeen-
komst die ze met raadsleden willen 
organiseren kunnen ze ook bij ons 
terecht.’

Verschillen
Behalve in De Bilt werkt Marcella 
van Esterik op tijdelijke basis ook 
twee dagen per week in dezelfde 
functie in Soest. Ze constateert duide-
lijke verschillen maar vindt het werk 
in beide gemeenten even boeiend. ‘In 
De Bilt bestaan heel veel commissies 
uit de raad, de commissie Taalbo-
kaal, de werkgroep Communicatie, 
de auditcommissie Financiën, noem 
maar op. Dat heb je in Soest veel 
minder. De vergaderstructuur is heel 
anders. De commissies zoals wij die 
in De Bilt kennen hebben ze niet.’ 
Marcella vindt het interessant op deze 
manier een kijkje in de keuken van 
de gemeente waar ze woont te kun-
nen nemen. De gemeente De Bilt 
vindt zij heel gevarieerd. ‘Niet alleen 

landschappelijk, maar ook de samen-
stelling van de bevolking is heel ver-
schillend. Maartensdijk vind ik een 
prachtig dorp waar ik nog steeds erg 
graag kom. In De Bilt en Bilthoven 
heb je weer een grotere variatie in 
winkels. Die afwisseling vind ik heel 
erg mooi en dat vind ik een krachtig 
iets van onze gemeente. Dat moet je 
koesteren. In Soest heb je dat minder, 
maar wellicht moet ik Soest ook nog 
wat meer leren kennen.’

Avondwerk
Marcella van Esterik is ook nog onder-
zoeker en secretaris van de Rekenka-

mercommissie van de gemeente De 
Bilt. De Rekenkamercommissie is 
een onafhankelijk orgaan dat niet 
gestuurd wordt door de gemeenteraad. 
‘Dat is een belangrijk onderscheid 
ten opzichte van andere commissies.’ 
Verder is Marcella secretaris van de 
werkgroep Communicatie, de com-
missie Bestuurlijke Vernieuwing, de 
commissie Taalbokaal, de werkgroep 
Ondernemerszaken en de commissie 
Openbare Ruimte. Een gevarieerde 
functie dus met heel veel avondwerk. 
‘Omdat ik het zo leuk vind is het ook 
vol te houden. Plezier in je werk vind 
ik ontzettend belangrijk.’ 
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

NELLEKE ALBERS
MAKELAARDIJ O/G B.V.

DORPSWEG 158  MAARTENSDIJK

TEL. 0346-213446 Ook buiten kantoortijden

www.nellekealbers.nl

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

RIJBEWIJS VOOR PRIVÉ 
OF WERK SNEL NODIG?

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

BESPAAR VEEL TIJD / GELD 

& BETAAL JE RIJOPLEIDING IN 2009!

Werken bij de raadsgriffie 
elke dag een uitdaging

door Guus Geebel

In de fraaie voormalige bodewoning naast Jagtlust zetelt de raadsgriffie van de gemeente De Bilt. Marcella 
van Esterik is er plaatsvervangend griffier. ‘Een prachtige functie met veel afwisseling.’ De raadsgriffie 

ontstond zes jaar geleden door de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur. De gemeenteraad en 
het college van B en W kregen vanaf dat moment duidelijk gescheiden rollen, met elk een eigen secretariaat. 

De gemeentesecretaris ging dit voor het college voeren, de griffier voor de gemeenteraad.

Plaatsvervangend griffier Marcella van Esterik.

Vragen aan B en W over 
plan Beukenburg

Fractievoorzitter Désirée Schmal-
schläger (GroenLinks&PvdA) zegt 
onaangenaam verrast te zijn door 
het bericht in De Vierklank over de 
bouwplannen in bos Beukenburg. 
Zij noemt de plannen een aantasting 
van de ecologisch hoofdstructuur. 
GroenLinks&PvdA gaat het college 
vragen of de planontwikkeling bin-
nen het bestemmingsplan valt. 

Als dat zo is dan constateert Schmal-
schläger dat de gemeenteraad niet is 
geïnformeerd. Zij vindt dat het hier 
om een uitermate gevoelige zaak 
gaat, waar de raad en de omgeving 
van tevoren over ingelicht hadden 
moeten worden [GG].

Fractievoorzitter Désirée Schmal-
schläger
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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

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 
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P.K.N. - Ontmoetingskerk
Maartensdijk 

9 maart - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

9 maart - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
8 maart - 19.00 uur en 

9 maart - 10.30 uur
Eucharistieviering. Pator de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
9 maart- 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek, Groenekan

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
9 maart - 10.00 en 18.30 uur en 
12 maart - 19.30 uur (Biddag)

Ds. C. Hoogerwerf

Hersteld Hervormde Kerk
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

9 maart - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde Hr. J.v.d. Beek, 

Biddinghuizen
12 maart - 14.00 Biddag

Ds. R.P. van Rooijen
12 maart - 19.30

Ds. W.J. Teunissen, Melissant

Ned. Ger. Kerk Westbroek
9 maart - 10.00 uur

Ds. J.F. Ezinga
9 maart - 18.30 uur

Ds. W.D. Omta, Bunschoten
12 maart - 19.30 uur

Ds. J.F. Ezinga, Biddag

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
9 maart - 10.00 uur

Ds. L.W. v.d. Sluis, Nijkerkerveen
9 maart - 18.30 uur

Ds. D.J. van Eckeveld,
Katwijk a/d Rijn

12 maart - 10.00 uur Biddag
Ds. A.  Simons, Vinkeveen

12 maart - 19.00 uur
Ds. B. Oosterom,Oudewater

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

9 maart - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
9 maart - 18.30 uur

Ds. W.C. Meeuse, Bilthoven

Geboren

29 februari 2008

Pieter 

Zoon van 
Dirk-Jan en Sijtje Boshuis-Verduijn

Nieuwe Weteringseweg 78
Groenekan

waarom, waarom ...

Wie op twee benen rust, vindt tijdelijk evenwicht.
Maar als het rustpunt wijkt, gaat ‘t evenwicht verloren.
Wie in zich zelve staat, in het innerlijke licht,
Die staat onwankelbaar, en niets kan hem verstoren.

uit Tao Te Ching van Lao Tzu
uit de 24ste spreuk: Betrekkelijkheid der stof

Waarom, waarom is het ondenkbare en onaanvaardbare gebeurd, slechts 37.
Je was nog lang niet klaar, maar toch ben je uit ons leven weggerukt.
Je was een prachtig mens en een bijzonder leraar. Wij zijn je dankbaar voor je
wijsheid en inzicht die je vanuit je hart ons hebt gegeven.

JJJJJoppe Doppe Doppe Doppe Doppe Douwouwouwouwouweseseseses
14 augustus 1970 27 februari 2008

Petra

Jan en Dorien

Corrie en Hans

Nine

Nigtevechtseweg 160 ws.
3633 XX  Vreeland

De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden  op dinsdag 4 maart in
crematorium Den & Rust te Bilthoven.

“De laatste periode van je leven

door te kunnen brengen in je 

eigen vertrouwde omgeving; dáár 

afscheid kunnen nemen en dáár 

sterven is vaak de stille wens 

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide 

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan, 

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Ontmoetings-
dienst

Vrijdag 7 maart a.s. wordt er in de 
recreatieruimte van Dijckstate een 
ontmoetingsdienst gehouden met als 
voorganger ds. R. Veenstra. De dienst 
wordt met de piano begeleid door 
Mw. H. Verweij. Na afloop is er een 
moment van ontmoeting met kof-
fie. De dienst begint om 19.30 uur. 
De zaaldeuren zijn vanaf 19.15 uur 
geopend.Voor vervoersvragen: Jan 
Grootendorst, tel. 0346 212904.

Oud papier Groenekan
Op zaterdag 8 maart haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier vóór 9.00 uur 
gebundeld of in dozen aan de weg 
te zetten.
 
Oud papier Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 8 maart oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Welfare
verkoopt

Op zaterdag 8 maart houdt (Taakveld 
2) de Welfare, afdeling van het Rode 
Kruis de Bilt / Maartensdijk van 
10.00 - 15.00 uur haar jaarlijkse ver-
koop in de Wintertuin in Dijckstate. 
Er worden leuke artikelen verkocht. 
Er is ook iets leuks voor kinderen en 
natuurlijk is het Rad van Avontuur er 
weer met vele mooie prijzen. De kof-
fie met cake en appeltaart staan voor 
U klaar. Nadere inlichtingen bij mevr. 
H.v. Engelen, tel. 0346-212729

Bazaar Tryfosa 
Op zaterdag 8 maart a.s. van 10.00 tot 16.00 uur hoopt de vrouwenvereniging 
van de Biltse Dorpskerk Tryfosa haar jaarlijkse bazaar te houden. In het naast 
de kerk gelegen gebouw De Voorhof is er is dan ook weer een rommelmarkt. 
Spullen daarvoor zijn af te geven bij mevr. van de Broek, Hessenweg 73, 
tel. 030 2211012 op donderdagavond 6 maart van 19.00 tot 20.00 uur en 
vrijdagochtend 7 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Geen meubelen, schoenen of 
kleding. Boeken, sieraden (heel) en sjaaltjes zijn ook welkom. De opbrengst 
van de bazaar is voor voedsel voor patiënten in het Morgensterziekenhuis in 
Zimbabwe waar een Nederlandse arts werkzaam is. Voor verdere inlichtingen: 
mevr. Floor, tel. 030 2204731. 

Fotoclub
Fotoclub Bilthoven e.o. komt maandag 10 maart bijeen. De werkgroep 
‘Mens en Wereld’ zal dan een presentatie geven van het werk van het afge-
lopen jaar. Het belooft een leuke avond te worden waarbij geen alledaagse 
foto's te zien zullen zijn. De ook voor belangstellenden toegankelijke bij-
eenkomst zal worden gehouden in het H.F.Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4 te Bilthoven. De avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen over de 
fotoclub: tel. 0346 213363.

Dubbelconcert Zang Veredelt
Zaterdag 8 maart geeft de Koninklijke Biltse zangvereniging Zang Veredelt 
haar jaarlijks dubbelconcert in de Opstandingskerk in Bilthoven. Ditmaal 
treedt het koor op met het Utrechtse koor Close Focus. Zang Veredelt werd 
opgericht in 1884 en brengt onder leiding van Jean Pierre Gendrault een geva-
rieerd repertoire met klassieke stukken, traditionals en werken uit musicals. 
Het A capella repertoire van Close Focus omvat werken uit onder andere 
Nederlandstalige pop, wereldmuziek, jazz en cabaretliedjes. Het koor staat 
onder leiding van Pepijn Lagerwey. Het concert begint om 20.00 uur. Toe-
gangsprijs 6,00 euro inclusief koffie/thee. De Opstandingskerk is gelegen aan 
de Eerste Brandenburgerweg 34, 3721 MJ, Bilthoven. 

Taizé-reis
Vanuit de Raad van Kerken, regio De 
Bilt, wordt er eind april/begin mei een 
reis georganiseerd naar Taizé: 
a. Voor jongeren van 15-30 jaar is er 
een heel programma van diensten en 
Bijbelstudie in groepjes, met jongeren 
uit geheel Europa en zelfs van daarbui-
ten. Een kampeerweek vol internationale 
ontmoetingen, van zondag 27 april t/m 
zondag 4 mei. 
b. Voor 30-plussers is er geen eigen pro-
gramma, maar iedereen mag de diensten 
meemaken en de dagelijkse koorrepetitie. 
Voor hen worden er hotels in de omge-
ving gezocht, van waaruit ze zo vaak ze 
willen naar Taizé kunnen gaan. Dit hotel-
weekend kan van 26-29 april lopen, maar 
de deelnemers beslissen hierover mee. 
Er komt een voorlichtingavond over 
beide Taizéreizen op 11 maart, om 20.00 
uur in De Schakel achter de Immanuël-
kerk, Soestdijkseweg-Zuid 49 in De Bilt. 
Iedereen, van jong tot oud, is van harte 
welkom.
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Tot het District Binnensticht behoren 
de gemeenten Bunnik, De Bilt en 
Zeist. Het is een divers en uitge-
strekt gebied waarbinnen een aantal 
zaken bijzondere inspanningen heb-
ben gevraagd van de politie. Omdat 
er namelijk in dit gebied veel (jeugd-) 
hulpverleningsinstellingen, psychia-
trische inrichtingen en detentiecentra 
gevestigd zijn wordt er met regel-
maat melding gemaakt van vermiste 
personen. Zeventig procent van het 

totale aantal vermissingen in de totale 
provincie worden behandeld door de 
politie van het District Binnensticht. 
‘En’, zo benadrukt Wigmans, ‘elke 
keer weer met de inzet alsof het om 
een eigen kind gaat. Ook de vesti-
ging van detentiecentrum Kamp Zeist 
vraagt nu al extra politieactiviteiten’. 

112 bellen 
Wigmans geeft aan dat cijfers niet 
alles zeggen. Elke aangifte is er één 

te veel en achter elke aangifte kan 
een wereld van ellende schuil gaan. 
Het aantal aangiften in De Bilt laat 
een dalende lijn zien. In 2002 werd er 
3.265 keer een aangifte gedaan tegen 
2.576 keer in 2006 en 2.394 keer in 
2007. Bij de cijfers valt op dat het 

aantal bedrijfsinbraken ten opzichte 
van 2006 met 28 % is gedaald, dat 
komt mede door de preventieve maat-
regelen die in overleg met de politie 
zijn genomen. Veel voorkomende cri-
minaliteit is voor burgers een ware 
plaag. Daaronder vallen diefstal van-
uit auto’s, diefstal van fietsen en ver-
nielingen. Het aantal auto-inbraken in 
de hele provincie Utrecht is het afge-
lopen vijf jaar in het totaal opgelopen 
tot 141.000. 

Wigmans geeft aan dat als mensen 
alerter zijn en waardevolle spullen 
verwijderen uit de auto’s zoals lap-
tops en navigatieapparatuur dat al 
veel zou schelen. Niet alleen de poli-
tie heeft daarin een taak ook de bur-
ger heeft zijn eigen verantwoordelijk-
heid, tenslotte maakt de gelegenheid 
de dief. Het aantal diefstallen laat ook 
voor 2007 een lager cijfer zien terwijl 
het aantal vernielingen een duidelijke 
stijging laat zien. Er is in 2007 571 
keer aangifte gedaan tegen 505 keer 
in 2006. Wigmans geeft daarbij wel 
aan dat als er ’s nachts bijvoorbeeld 
bij zeven auto’s een spiegel wordt 
afgetrapt dat ook resulteert in zeven 
aangiften. 

Vernielingen blijft een lastig punt. De 
politie zou graag zien dat mensen die 
zien dat er vernielingen worden aan-
gericht of dat personen zich verdacht 
gedragen rond een huis, gebouw of 
fiets het alarmnummer 112 bellen. Op 

die manier wordt de kans groter dat 
de politie de plegers op heterdaad kan 
betrapen. Het streven van de politie 
is om indien noodzakelijk binnen 10 
minuten ter plaatse te zijn. In 2007 
lukte dit in 95% van alle prioriteit 1 
meldingen.

Overlast jongeren
In 2007 is het aantal keer dat er mel-
ding is gedaan wegens overlast door 
jongeren gestegen naar 325 keer. Nog 
niet eerder was dat getal zo hoog bin-
nen de gemeente. Al vorig jaar is de 
politie in overleg met andere betrok-
ken organisaties gekozen voor een 
actievere aanpak. Zo worden ouders 
van de pleger direct bij aanhouding 
gebeld, waarbij zij worden gewe-
zen op hun rol als opvoeder. Al bij 
een herhaling worden deze jongeren 
besproken in verschillende overleg 
groepen en zijn zij dus met naam en 
toenaam bekend bij bijvoorbeeld het 
Openbaar Ministerie, woningcorpo-
raties en instellingen op gebied van 
jeugd en welzijn. Ook hierbij worden 
de ouders betrokken. Ook via een 
andere manier probeert de politie van 
De Bilt meer grip te krijgen op pro-

blemen die zich voordoen. Het aantal 
in de gemeente De Bilt wonende 
politieagenten die niet werkzaam zijn 
bij bureau Binnensticht is redelijk 
groot. Zij geven hun bevindingen in 
hun woonomgeving in hun vrije tijd 
door. Zij fungeren dus als ogen en 
oren van hun buurt. Toch zijn er ook 
melders van overlast die al bellen als 
ze alleen maar een groep jongeren 
zien voor hun huis. Ook met dit soort 
melders volgt een gesprek om achter 
de rede van hun melding te komen. 
Jeugd is vaak op straat en dat was zo 
en zal altijd zo blijven. Dat is niet het 
probleem. Overlast is dat wel. 

Zonder heler geen steler
Een ander heikel punt blijft heling. 
Het blijft lastig om hier enige grip op 
te krijgen. Het publiek moet, aldus 
Wigmans, zelf ook nadanken bij de 
aanschaf van spullen via verkoopsites 
als marktplaats. Bij de aanbieding 
van een mooie fiets inclusief kinder-
zitje voor een zeer lage prijs moet de 
aspirant koper toch zijn vraagtekens 
zetten. Zonder heler namelijk ook 
geen steler.

Politie geeft toelichting op cijfers 2007 
Speerpunten 2008 aanpak overlast jeugd en heling

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen week gaf de sinds 1 oktober 2007 aangetreden districtschef V.H.M. Wigmans van de politie van 
District Binnensticht een toelichting op jaarcijfers van 2007. De cijfers tonen aan dat de dalende lijn in de 
criminaliteit zich voort zet. Ondanks deze dalende lijn is het aantal aangehouden verdachten gestegen. De 

cijfers laten daardoor zien dat het district Binnensticht een stukje veiliger is geworden.

Districtschef Wigmans (links) en Chef Wijkpolitie De Bilt Favier hopen in 
2008 ook een dalende lijn te realiseren bij overlast door jeugd en heling.

Veel voorkomende criminaliteit, zoals vernielingen, is voor burgers een ware 
plaag.

advertentie

De Utrechtse dichter Mark Boog (geboren in 
1970) was voor zijn debuut in 2000 actief in een 
schrijverscollectief dat onder andere het eigen 
tijdschrift Mondzeer en de Reuzenkreeft uitgaf. 
Daarin verschenen gedichten (en een vertaling 
van het Hooglied), waarvan er later enkele in 
zijn bundels zouden terugkeren. De debuutbun-
del heette Alsof er iets gebeurt en leverde Boog 
de C. Buddingh'-Prijs voor nieuwe Nederlandse 
poëzie op.

Abstraherend
Bijna alle gedichten in die bundel namen een huis 
en weersomstandigheden als uitgangspunt voor 
filosofisch getinte constateringen en overpeinzin-
gen. Het dagelijkse leven - met een storm die over 
het huis raast, een afstapje, een geliefde zonder 
illusies - staat daarbij steeds centraal, maar is door 
de abstraherende overwegingen tegelijk het alge-
mener leven van een soort Elckerlyc-figuur. Het 
is een illusieloos leven dat Boog beschrijft in zijn 
gedichtenbundels, maar steeds blijft zijn werk de 
luchtigheid en lichtheid van een spel behouden, 
ook al doordat de vele gedichten varianten op 
eenzelfde redenatie lijken te zijn. In zijn tweede 
en derde bundel is bovendien het huis verlaten 
en spelen de gedichten zich af in zulke uiteenlo-
pende gebieden als stranden en woestijnen. 

Opusdichter
Mark Van Tongele (1956) geldt als een geheimtip 
van de Nederlandstalige poëzie uit Vlaanderen. 
Hij is de 'componist met het ruimste klankregister 
onder de Vlaamse dichters' (Paul Demets), een 
dichter die liefde voor de taal koppelt aan die voor 
het leven. Van Tongele is bovenal een oeuvre-
bouwer, een opusdichter, de 'ontwerper van een 
inmiddels imposant taallichaam dat de afgelopen 
jaren in een serieel verband is gepresenteerd' 
(Yves T'Sjoen). 

Door de taal te ontregelen laat hij mogelijke bete-
kenissen alle ruimte, door woorden te deformeren 
laadt hij ze op met nieuwe betekenissen, in zijn 
spel met interpunctie, woordafbrekingen, neolo-
gismen en andere verrassende taalvondsten, zegt 
hij meer dan gewone woorden vermogen.

Zijn vorige bundels werden bekroond met de Prijs 
voor Poëzie van de Provincie Antwerpen. Dit jaar 
is hij genomineerd voor de Herman De Coninck 
prijs 2008.De poëzieavond wordt gehouden bij 
boekhandel Bouwman Boeken, Hessenweg 168 
in De Bilt en begint om 20.00 uur. Kaarten (10 
euro) zijn verkrijgbaar bij Bouwman Boeken en 
alle vestigingen van de bibliotheken gemeente 
De Bilt.

Mark Boog en Mark van Tongele 
op Poëzieavond 

Op 13 maart a.s. - tussen de gedichtendag en de week van de poëzie in - organiseert 
het Schrijverspodium weer een poëzieavond. Koen Vergeer, poëziekenner bij uitstek en 

samensteller van een jaarlijkse gedichtenbundel praat deze avond met Mark Boog, dé dichter 
van de poëziedag en Mark van Tongele, dichter uit Vlaanderen.

Geluk

Het geluk is overkomelijk. Men plaatst het
in een vitrine en gaat aan het werk.
Wie ernaar vraagt krijgt het te zien,
onder weloverwogen commentaar.
Het is gebruikelijk om 's avonds achterover
te zitten en het geluk, zoals dat beschaafd
verlicht tentoongesteld staat, te beschouwen.
Men stoot de deelgenoot erover aan.
Die knikt of zegt heel zachtjes: 'Ja.'
In hoeverre het geluk ons bepaalt
is niet eens een vraag: totaal. Wij zijn niets
dan ons geluk, en het geluk is waar wij zijn.
Slechts tijdens het afnemen van de glasplaat
slaan we soms de ogen neer. De vochtige
doek hangt slap in onze handen. Zo mooi.

Mark Boog
(Uit: De encyclopedie van de grote woorden 
Amsterdam, 2005 )

Overlevingsinstinct

Stel je een wit geschilderde kubus voor
die van opzij zodanig wordt beschenen 
dat twee vlakken het volle licht krijgen 
en een derde in de schaduw blijft; gezien
dit minder klaar is dan de twee verhelderde 
zou je de kleur ervan grijs moeten noemen;
toch zul je zeggen: ik zie niets anders dan wit,
een witte ruimte die in de luwte adem schept

Mark van Tongele uit de bundel Ochtendrood en co



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

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

Appelstrudel
€ 6,25

Paasbrood
€ 6,25

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

Heeft u eigen slag of krullen in uw haar? 

Dan is CURLSYSEN 

(Engelse krul-knip techniek) 

misschien iets voor u. 

2 x Zoveel volume

2 x Zoveel slag

minder pluis

Kom eens langs voor vrijblijvende informatie.

Landwaart Groente & Fruit
Al 20 jaar uw Versspecialist

Soepgroenten .............. 250 gram 0,49

Spinazie ................ zak 300 gram 0,79

Mooie Broccoli .............. 500 gram 0,59

Hollandse Komkommers ........ 2 voor 1,50

Mandarijnen ................... kilo 1,99

Mooie Kiwi's ................ 500 gram 0,79

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

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

Broccoli - gehaktschotel schotel ...........................

Bami of Nasi met Saté .........................................

Varkenshaas + geb. aardappelen .........................

Asperge - Soep (met hollandse asperges!!) ..........................
Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

LANDWAART  LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

de lekkerste

SAP..SAP..SAP..

Versgesneden

Versgesneden

NIEUW

Versgewassen

- o.a. Boerenkool, Zuurkool, Hutspot en Raapstelen!!! -
Alle Rauwkostsalades, Alle Stamppotten .......................

Donderdag = Piekendag

B l h k h l h l
Vers van de Traiteur

-

200 gram

1,00

100 gram 0,79

. 100 gram0,79
...

g

100 gram0,99

.................................
dag

literbak 3.95

   



letter R

Onlangs was in het nieuws dat 
de letter R aan het eind van een 
woord steeds vaker niet wordt 
uitgesproken. Ook de konin-
gin bezondigt zich hieraan. De 
gemeente volgt deze trend op 
een omleidingsbord. Omleiding 
is overigens een germanisme 
voor wegomlegging [GG]. 

 De Vierklank 5 5 maart 2008

Als er één ding die avond duidelijk 
werd, dan is het wel dat het verle-
nen van de bouwvergunning door 
de gemeente op geen enkel begrip 
kan rekenen. Over de volle breedte 
van betrokkenen - Groenekans Land-
schap, Utrechts Landschap, IVN-De 
Bilt, Stichting Brigida en alle aanwe-
zige dorpelingen, is afschuw uitge-
sproken over de voorgenomen bouw. 
Al in oktober 2007, ten tijde van een 
voorlichtingavond over de plannen, 
was het geringe draagvlak duidelijk 
geworden. Toen ook had wethou-
der Mittendorf de aanwezigen gerust 
gesteld met de woorden: ‘Het loopt 
allemaal nog niet zo’n vaart, er zijn 
nog geen beslissingen genomen’ en 
de toezegging dat er ‘open en transpa-
rant gecommuniceerd zou worden’.

Nu, nauwelijks 3 maanden later, 
wordt de dorpsbevolking, nota bene 

via de pers, geconfronteerd met een 
omvangrijk complex van drie 12 
meter hoge gebouwen. Een massale 
invulling, die het karakter van het 
gebied volledig aantast, zal leiden tot 
een grote verkeersdruk op het lande-
lijke laantje en die overigens op vele 
punten strijdig is met het –toegegeven 
- 30 jaar oude bestemmingsplan.

In een klein en zeer dichtbevolkt 
land als Nederland dient men uiterste 
terughoudendheid te betrachten bij 
het aantasten van de weinige natuur-
waarden, die nog resten. Alleen in het 
uiterste geval, bij wijze van spreke 
als het landsbelang op het spel staat 
en indien geen enkel ander alternatief 
soelaas biedt, mag men aantasting 
van natuurwaarden accepteren. Van 
zo’n presserend belang is hier geen 
sprake. Integendeel: het gaat hier om 
het realiseren van een aantal zeer 

kostbare appartementen met een zelf-
standige woonfunctie. De zorgcom-
ponent is er met de haren bijgesleept. 
Indien het hier daadwerkelijk om een 
verpleeghuisfunctie, als genoemd in 
het bestemmingsplan, zou gaan, dan 
zouden bewoners geen zelfstandige 
regie over hun eigen bestaan kunnen 
voeren. Maar in dat geval zou het 
plan ook volledig anders van opzet 
moeten zijn en zou een andere locatie, 
dichter in en bij de samenleving (om 
de wisselwerking tussen bewoners en 
omgeving mogelijk te maken) meer 
voor de hand liggen.
Je zou nog kunnen denken dat de 
gemeente in een soort buitenspel-
val getrapt is doordat het 30 jaar 
oude bestemmingsplan misschien te 
veel ruimte voor dit soort oneigenlijk 
gebruik biedt en de projectontwikke-
laar daar handig op ingespeeld heeft. 
Maar na bestudering van de diverse 

bezwaarschriften dringt de conclusie 
zich toch op dat er vele plechtankers 
zijn waaraan de gemeente de weige-
ring van een vergunning had kunnen 
vastmaken. Nu zij dat niet gedaan 
heeft laadt zij de verdenking op zich 
deze ontwikkeling niet alleen te gedo-
gen maar die zelfs toe te juichen!
Het heeft, op een afstand bekeken, 
wel wat van de kwestie ‘Biltse Dui-

nen’. Eerst aantasting van de natuur 
laten gebeuren door de andere kant 
op te kijken op het moment dat er nog 
iets aan gedaan zou kunnen worden 
en dan, als het een ‘fait à compli’ is, 
krokodillentranen plengen en verze-
keren dat je het ook liever anders had 
gewild.

Frank Klok, Groenekan

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
De rijen sluiten zich in Groenekan

Maandag 25 februari bleek tijdens de vergadering van de Dorpsraad Groenekan hoe breed en massief het 
verzet onder de Groenekanse bevolking is tegen de plannen om een zorgcomplex in Beukenburg te bouwen 

op de plaats van het oude asielzoekerscentrum.

Mooi Beukenburg

De Ontmoetingskerk in Maar-
tensdijk (Julianalaan) organiseert 
voor belangstellenden de komen-
de weken een cursus bibliodrama 
onder leiding van een ervaren 
begeleidster.
In de periode rondom Pasen wor-
den er gezamenlijk een aantal Bij-
belverhalen gelezen en wordt er 
gekeken, wat deze verhalen ons nu 
te zeggen hebben. Gelezen worden 
o.a. de bekende verhalen van de 
intocht in Jeruzalem en het open 
graf.Bibliodrama is een gespreks-
groep met rollenspel. 
Het gaat daarbij niet om het naspe-
len of acteren, maar om de eigen 
ervaring. Na het lezen van het 
Bijbelverhaal kiest men zelf een 
rol en plaats in het verhaal. Door 
zich te identificeren met een rol 

uit het ver-
haal, komt 
het verhaal 
dichtbij. In 
het rollenspel kan men bijvoor-
beeld ervaren hoe het voelt om 
Jezus te ontmoeten. Men raakt in 
gesprek met elkaar en met het ver-
haal. Vaak verrassend, inspirerend 
en bevrijdend!

De begeleiding is in handen van 
Eeke Anne de Ruig. Het gewenste 
aantal deelnemers ligt tussen mini-
maal 5 en maximaal 15. De bijeen-
komsten zijn op 11, 18, 25 maart, 
1 en 8 april van 20.00 tot 22.00 
uur in De Ontmoetingskerk aan de 
Julianalaan. Voor meer informatie 
en opgave: telefoon 030 2614143, 
eekeanne@hotmail.com.

Rondom Pasen 
met bibliodrama

advertentie

Natuurgidsen van het IVN Eem-
land leiden zondag 9 maart a.s. 
belangstellenden door het prachtige 
veenweidegebied bij Eemnes. De 
wandeling begint om 14.00 uur. Het 
thema is dit keer: ‘Weidevogels’. 
Er zijn in het gebied zilverreigers 
gezien en de eerste grutto’s zijn 
reeds gesignaleerd. Vooral Cana-
dese ganzen zijn volop aanwezig. 
Geadviseerd wordt een verrekij-
ker mee te nemen. De wandeling 
duurt ongeveer anderhalf uur en is 
als altijd gratis. Vooraf aanmelden 
is niet nodig. De wandeling vindt 
plaats vanaf het kruispunt tussen 
de Cors Rijkseweg en de Noord 
Ervenweg. Komend vanaf de Wak-
kerendijk in noordwaartse richting 
gaat men rechtdoor de Meentweg 
op. De tweede afslag naar rechts is 
de Cors Rijkseweg. Er is voldoende 
parkeerruimte aanwezig. Honden 
zijn toegestaan, mits aangelijnd.
De route is goed begaanbaar voor 

mensen in een rolstoel en is ook 
geschikt voor kinderwagens. De 
natuurwandeling is interessant voor 
zowel mensen met weinig natuur-
kennis als voor doorgewinterde 
natuurwandelaars. Ook kinderen 
zijn welkom; zij worden direct 
betrokken bij natuurverschijnselen 
die de groep onderweg tegenkomt. 
Het is niet de bedoeling de wande-
laars alleen maar te verrijken met 
feitenkennis, maar ook natuurbele-
ving bij te brengen. Het IVN hul-
digt de opvatting dat natuurbele-
ving bijdraagt tot bewustwording 
van de waarde van de natuur en de 
bedreigingen ervan. De deelnemers 
worden door de gidsen vrijblijvend 
uitgenodigd om bij het IVN actief 
te worden.
Meer informatie over deze wande-
ling is te verkrijgen bij Margreet 
Breukelaar, tel. 035 5412643 of 
door een e-mail te sturen naar wan-
delingen@ivn-eemland.nl.

IVN-wandeling: ‘Weidevogels bij Eemnes’

Afgestudeerde 
bij

Barry B. Benson is een 
net afgestudeerde bij, die zoals 
alle bijen, slechts één carrière-
keus heeft: 'honing'. Hij is erg 
teleurgesteld dat hij maar in één 
vakgebied kan werken. Ontgoo-
cheld als hij is trekt hij de wijde 
wereld in en wordt gered door 
de New Yorkse bloemist Vanes-
sa. Terwijl hun relatie opbloeit, 
komt Barry erachter dat mensen 
massaconsumenten van honing 
zijn. Hij gaat aan het werk om 
de mensheid van het stelen van 
bijenhoning aan te klagen.

Deze film uit 2007 is woensdag 
12 maart a.s. in De Vierstee te 
zien. De entreekosten voor deze 
film, die om 14.00 uur begint 
zijn 4,50 euro.

Extra informatie-avond

Gerrit Rietveld College

Winklerlaan 373

 
THEATERKLAS

Dinsdag 11 maart 2008 

19.30 uur.
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Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

 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.

Narcis    3 bossen  3,-
Geurige Hyacinten    2 bossen  6,-
Paastakken (groot)    per tak  1,95
Paastakken (klein)    per bos  1,95
Mosmand Hyacinten      5,95
Strooi nu kalk    5 kg  5,95

Kerkdijk 47b - 3615 BB  Westbroek

Tel. 0346 - 28 25 40 - Fax 0346 - 28 25 42

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  

Financiële Planning - Pensioenen

Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

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

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

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

De Molenpolder

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

Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C5  2.0 16V AUT, ICELAND BLUE, CLIMATE C, ER, CV, REGENS, 

RAD/CD, AIRBAGS, 106.000 KM ............................................................................................ `01 €.7.950,-

PEUGEOT

206 1.6 16V 3DRS, GRIS ICELAND, CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, LMV, 84.000 KM ........... `01 €.7.450,-

206 CC 2.0 16V, ZIL. GRIJS MET., LEDER ROOD/ZWART, CLIMATE C,

ER , CV, SB, LMV, RAD/CD, MLV, ABS, WIND SCHERM, AFN. TREKH. 55.000 KM ............... `02 €.12.950,-

307 1.6 16V 5DRS., D. GROEN MET., AIRCO ,ER, CV, SB, RAD/CD, 59.000 KM ................... `02 €.9.950,-

406 BREAK 2.0 HDI AUT. 110PK, STAAL BL. MET., CRUISE C., ER, CV, SB, ABS, 

CLIMATE C,RAD/CD WISS/NAVI, 157.000 KM ........................................................................ `03 €.10.950,-

406 2.0 16V  COUPE, D. GROEN MET., BEIGE LEDER, LMV, CLIMATE C.,ABS,

RAD/CD WISS, ESP, AIRBAGS,140.000 KM, .......................................................................... `00 €.  9.950,- 

407 SW 2.0 HDIF AUT., ZILV. GRIJS MET., CRUISE C., ER, CV, SB, ABS, CLIMATE C,

RAD/CD/NAVI,LMV,TREKH, HALF LEDER, 115.000 KM ......................................................... `05 €.22.500,-

605 3.0 SV AUT, ROOD MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD WISS, MLV, CRUISE C, 

ELEC. SCHUIFD., ABS, LMV, 190.000 KM .............................................................................. `96 €.2.950,-

PARTNER 1.6 HDI 190C, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, MLV, 

REGENS., AIRBAGS, PRIJS EXCL. BTW , 46.000 KM ........................................................... `07 €.11.250,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO

CITROEN C2 1.4 AUT, GRIJS MET., CLIMATE C., RAD/CD, ER, CV, SB, 63.000 KM ............. `03 €.10.950,-

CITROEN C8 2.2 16V, ZIL. GRIJS MET., ER, CV, SB, CLIMATE C., CRUISE C., 

LMV, ABS, AIRBAGS, 50.000 KM ........................................................................................... `05 €.22.750,-

CITROEN C3 1.4 AUT EXCLUSIVE, CLIMATE C., RAD/CD, ABS, AIRBAG, MLV, 

REGENS, BOORDCOMP., ER, CV, ZWART, 53.000 KM ......................................................... `03 €.10.950,-

RENAULT TWINGO, ZWART, ER, CV, SB, ESP, MLV, SCHUIFDAK, 62.000 KM ..................... `02 €.5.950,-

RENAULT MEGANE COUPE 1.6E, D. BLAUW MET., ER, CV, SB, 80.000 KM......................... `99 €.5.950,-

RENAULT LAGUNA 1.8 16V, CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, CRUISE C., HALF LEDER,

RAD/CD,ZILV GRIJS MET, 84.000 KM .................................................................................... `02 €.8.950,-

RENAULT ESPACE 2.0 AUT., GRIJS MET., ER, CV, SB, TREKH., WINTERBND., E SP,

ABS, RAD/CD WISS, 121.000 KM ........................................................................................... `02 €.12.950,-

VOLVO S80 AUT, GRIJS MET., LEDER INT., CRUISE C., CLIMATE C., ER, CV, SB, 

ESP, ELEC. SCHUIFD., TREKH., RAD/TEL, 198.000 KM ........................................................ `98 €.8.750,-

BUDGET CARS

CITROEN XANTIA 1.8 16V BREAK PALLAS LPG G3, AIRCO, D. BLAUW MET.,

ER, CV, RAD/CD, AIRB., MLV, TREKH., 232.000 KM .............................................................. `99 €.2.950,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Is uw haar inmiddels veel te lang?

Kapper Hans is morgen weer terug!!

bel 212455

Wanneer kom je 

weer terug??

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan 
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

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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Op tafel staat een uitstalling van 
sieraden met parels, ontworpen door 
Carina. Bij ieder sieraad vertelt ze 
welke parels gebruikt zijn en wijst op 
de details(een gouden slotje, diamant-
jes). Dat een parel een ruim begrip 
is, wordt ook duidelijk. In de sie-
raden worden verschillende soorten 
parels gebruikt: zoetwater en zout-
water parels. De zoetwater parels zijn 
goedkoper dan de zoutwater parels, 
omdat de zoetwater oester, waarin de 
parels gekweekt worden, meerdere 
parels kan produceren. De zoutwater 
oester geeft maar één of twee parels. 
Pearlinc verkoopt sieraden met twee 
soorten zoutwater parels: de Akoya 
parels en de Tahiti parels. De Akoya 
parels komen uit Japan en hebben een 
diepe, intense glans. De kleuren van 
deze Akoya parel zijn licht: wit, zil-
ver, roze, goud, crème etc. De Tahiti 
parels zijn donker van kleur: zwart, 
groen, blauw, bruin. Carina ontwerpt 
alle sieraden zelf. ‘s Avonds krijgt ze 
vaak inspiratie en ‘s morgens mailt ze 
haar idee naar degene die de sieraden 
vervaardigt in Azië. Na commentaar 
over en weer ontstaat het uiteindelijk 
ontwerp. Het sieraad wordt recht-
streeks naar Carina gestuurd, die de 
producten op haar website te koop 
aanbiedt. Carina: ‘De sieraden bij 
Pearlinc zijn goedkoper als je ze ver-
gelijkt met soortgelijke sieraden in de 
winkels. Dat komt omdat de gewone 
winkels veel tussenpersonen hebben 
voordat het sieraad bij de verkoper 
is en al die personen willen er geld 
aan verdienen. Bij ons is de lijn heel 

kort en zijn de producten dus goed-
koper. Voor iedere portemonnee is bij 
ons iets te krijgen’. Een kijkje op de 
website laat zien dat de parelsieraden 
opvallend schappelijk geprijsd zijn. 

Parelparty
Carina heeft in het verleden in de 
beveiliging gewerkt, totdat ze zich 
realiseerde dat ze dat niet haar hele 
leven wilde doen. Ze had twee opties: 
een wereldreis maken of een eigen 
zaak beginnen. De keuze voor een 
eigen zaak werd gemaakt omdat Cari-
na haar man Ramon ontmoette. Ze 
ging samenwonen met hem in Hol-
landsche Rading en sinds een jaar 
dribbelt de kleine Danique door het 
huis. Connecties met ondernemers 
in Azië gaven richting aan het idee 
van een eigen zaak: sieraden maken 
van parels. Voor Carina niet hele-
maal onbekend: als kind maakte ze 
van oude sieraden nieuwe en gaf ze 
vriendinnen zelfgemaakte kettingen 
als cadeautje. Om te inventariseren of 
er vraag was naar parelsieraden heeft 
Carina een parelparty georganiseerd. 
Carina: ‘Dat was een groot succes, 
binnen drie uur was alles verkocht’. 
Via de website is al veel besteld de 
afgelopen maand: ‘Deze week vooral 
mannen die een cadeautje voor hun 
vrouw of vriendin kopen voor Valen-
tijnsdag, maar vaak zijn het vrouwen 
die iets bestellen’. Het sieraad wordt 
verpakt in een mooi doosje en wordt 
na één of twee dagen bezorgd. ‘Alle 
producten die op de website staan, 
zitten in een bankkluis en zijn direct 

leverbaar. Prettig aan een webwinkel 
is dat je niets aan huis hebt en dat 
je altijd even nakijkt of er nog mail 
binnen is, zodat de mensen nooit op 
hun bestelling hoeven te wachten. 
Tegelijk is dit ook een nadeel’, rea-
liseert Carina zich, ‘omdat je zeven 
dagen per week met het werk bezig 
bent’. Inmiddels worden de sieraden 
van Pearlinc ook verkocht bij een 
verkooppunt in Hilversum en het is 
de bedoeling dat er meer verkoop-
punten komen. 

Koninklijke familie
Op de website zijn niet alleen de 
sieraden te zien, maar staan ook tips 
over je hoe je echte parels kunt onder-
scheiden van nep, hoe je parels moet 
bewaren en hoe je ze mooi moet 
houden. ‘Anderhalf jaar heb ik erover 
gedaan om informatie te verzamelen 
en ideeën op te doen en ik heb ontzet-
tend veel geleerd’, vertelt Carina. Zo 
weet ze te vermelden dat de Konink-
lijke familie een voorkeur heeft voor 
Tahiti parels. Ook over diamanten, 
die ze verwerkt in de sieraden heeft 
ze geleerd door een bezoek te bren-
gen aan een diamantair in Antwerpen. 
Carina: ‘Je moet verstand hebben van 
wat je verkoopt, anders moet je het 
niet doen’. Informatie over parelsie-
raden is te verkrijgen via de website:  
www.PearlInc.nl. 

Parels voor iedereen
door Sylvia van der Laan

Zoetwater parels, Akoya parels, Tahiti parels, Zuidzee parels: Carina Floor weet er alles van. Ze haalt de 
parels uit overzeese gebieden en ontwerpt zelf de sieraden. Sinds anderhalve maand verkoopt ze de juwelen 

via haar webwinkel Pearlinc.

Carina Floor: parels, parels en nog 
eens parels.

Bosbergschool schaatst 
vijf maal voor Water

door Kees Pijpers

De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van de Bosbergschool 
te Hollandsche Rading werden dinsdagmiddag 18 februari in het
zonnetje gezet. Vijf maal namen ze al deel aan de landelijke actie 

‘Schaatsen voor Water’, waarbij zij dit jaar ook nog 
een bovengemiddeld resultaat behaalden.

De heer Meijer van de regio midden 
Nederland van ‘Organisatie PLAN’ 
kwam op de school iets leuks vertel-
len en dat wilden de ruim zeventig 
leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 
wel horen. Het resultaat werd bekend 
gemaakt van hun deelname aan ‘Plan 
Schaatsen voor Water’, een actie van 
‘Plan Nederland’, de Nederlandse 
afdeling van de wereldwijde organi-
satie ‘Plan Internationaal’. Het doel 
is de levering van pompen, leidin-
gen en installaties voor de zuivering 
van schoon drinkwater in Burkina 
Faso. Daarmee wordt het kilome-
ters sjouwen van kinderen in arme 
landen met pannetjes onfris water verleden tijd. De actie, waarbij scholen 
kunnen kiezen voor schaatsen of zwemmen voor water, is twintig jaar gele-
den gestart en wordt om het jaar gehouden. De Bosbergschool is tien jaar 
geleden gaan meedoen, heeft dus alle vijf maal deelgenomen en dat moest 
worden beloond. 

Bovengemiddeld
De heer Meijer vertelde het aanstekelijk. ‘Jullie hebben in november vorig 
jaar, net als al die andere leerlingen van scholen uit de omgeving, op de 
Utrechtse ijsbaan geschaatst om geld te verdienen. Daardoor kunnen wij 
de hoog nodige spullen voor het maken van schoon water kopen. Twee 
jaar geleden hebben jullie geschaatst voor Kenia en nu gaat de opbrengst 
naar Burkina Faso in West-Afrika. In heel Nederland is er dit keer door 
duizenden leerlingen één miljoen euro opgehaald. Jullie van de Bosberg-
school hebben 2787 euro verdiend en dat is ruim 38 euro per deelnemende 
leerling. Dat is geweldig want het is bovengemiddeld. En omdat jullie nu 

voor de vijfde keer hebben meege-
daan, heb ik voor de school nog iets 
meegebracht.’ Hij toonde het beeldje 
van een mooie doorloper op statief 
en daar wilden ze graag even mee 
op de foto. En toen juf Marjolein 
van der Haar het voorstel deed om 
de volgende keer, in 2009, eens mee 
te doen met zwemmen in plaats van 
schaatsen was het gejuich massaal 
en uitbundig.

Daar wilden ze graag mee op de 
foto.

Kledinginzameling in
Hollandsche Rading stopt
Bijna dagelijks krijgt mevrouw T. van Ekris - Elsinga in Hollandsche 
Rading, vrijwilligster bij Zending over Grenzen, mensen aan de deur met 
gebruikte kleding, die ze aan Oost Europa willen geven. Wegens omstan-
digheden wil mevrouw Van Ekris - Elsinga per 1 maart stoppen met de 
inzameling van kleding, schoenen, speelgoed en knuffels. 

Zending over Grenzen is een internationale en interkerkelijke hulpverle-
ningsorganisatie die mensen in nood helpt. Door het gehele land heeft Zen-
ding over Grenzen ruim 350 kledinginzameladressen. Zodra een vrijwilliger 
ongeveer 25 zakken kleding heeft, zorgt Zending over Grenzen ervoor dat 
deze opgehaald en naar het actiecentrum in Almere gebracht worden.

Iedereen, die de afgelopen jaren spullen hebben gebracht in Hollandsche 
Rading worden namens Zending over Grenzen bedankt voor de hulp. Hier-
door kunnen ongeveer 40.000 kinderen en 900 gezinnen in Oost Europa 
permanente hulp krijgen via de sponsorprogramma's van Zending over 
Grenzen. Dit houdt in dat ze extra voeding, kleding en medicijnen ontvan-
gen.
Hoewel het depot in Hollandsche Rading per 1 maart dichtgaat, kunnen kle-
ding, schoenen, speelgoed en knuffels nog steeds aan Zending over Grenzen 
worden gedoneerd. Men kan hiervoor naar de heer Koetsier, Bosuillaan 11 
in Bilthoven, tel. 030 2286060. Met een belletje vooraf kunt u zeker de 
spullen kwijt.

Meer informatie over het inzamelen van kleding of algemeen over Zending 
over Grenzen kunt u vinden op www.zendingovergrenzen.nl.

Opnieuw is er een mogelijkheid voor 
iedere automobilist vanaf 55 jaar in de 
gemeente De Bilt om deel te nemen aan 
een ‘opfriscursus’. Deze wordt gehou-
den op maandag 31 maart 2008 van 
13.00 tot 16.00 uur in De Bilt in en van-
uit het Vestiging De Bilt van de Stich-
ting Welzijn Ouderen De Zes Kernen 
De Bilt aan de Jasmijnstraat 6.
De organisatie van deze bijscholings-
middag is in handen van de afdeling 
De Bilt van Veilig Verkeer Nederland, 
in samenwerking met de SWO de 
Zes Kernen De Bilt en Autorijschool 
Doornenbal.

Hoe vaak wordt in een willekeurig 
gesprek over verkeer niet aangehaald, 
dat het goed zou zijn als iedere auto-
mobilist met regelmaat eens bijge-
schoold zou moeten worden. Het ver-
keer blijft tenslotte aan verandering 
onderhevig. Vooral de laatste jaren 
verandert er heel veel in het verkeer, 

zeker ten opzichte van de tijd waarin 
het rijbewijs werd behaald. Vanuit 
vele kanten wordt dan ook de nood-
zaak tot het opfrissen van de kennis 
en kunde ingezien. Gelukkig wordt in 
deze gemeente de daad bij het woord 
gevoegd. Iedere automobilisten vanaf 
55 jaar wordt van harte uitgenodigd 
om deel te nemen aan de opfriscur-
sus. 
Na afloop zal iedere cursist ‘met een 
andere kijk’ aan het verkeer gaan 
deelnemen, ongeacht of er veel of 
weinig wordt gereden.

Wat houdt de opfriscursus in en 
wat kost het?
De cursus bestaat uit de volgende 
onderdelen:
Theorie, waarin de (nieuwe) verkeers-
regels worden behandeld;
Ogentest en eventueel gehoortest;
In de eigen auto ruim een half uur 
rijden naast een bevoegde ritadviseur. 

Na afloop van de rit worden de bevin-
dingen besproken.
Tijdens de cursus en na afloop ervaart 
men dat er weer de nodige kennis is 
opgedaan. Hiervan zal iedere automo-
bilist, die zich in de hedendaagse ver-
keersdrukte begeeft, profijt hebben. 
Voor deze leerzame middag betaalt 
iedere deelnemer slechts 15 euro. Na 
afloop van de opfriscursus ontvangt 
iedere cursist een certificaat.

Aanmelden
Schriftelijk, telefonisch of per e-mail 
bij het secretariaat van de Biltse ves-
tiging van SWO de Zes Kernen De 
Bilt, Jasmijnstraat 6, 3732 EC De 
Bilt; tel. 030 2203490; e-mail info@
swodebilt.nl of in Maartensdijk op 
het adres Maertensplein 96, 3738 GR 
Maartensdijk; tel: 0346 214161. De 
aanmelding sluit zodra het maximum 
aantal deelnemers is bereikt, doch 
uiterlijk op 20 maart 2008.

Opfriscursus voor automobilisten

De doorloper prijkt aan de wand.



Advertentie 

in de Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

De laatste restanten
Dames - Heren en Kinderkleding

ALLES MOET WEG.
Wij gaan ruimte maken voor 
de nieuwe voorjaars collectie

NU OF NOOIT
2e ARTIKEL* VOOR € 5,-
Rek met restanten Baby- en Kinderkleding

*
 
Let op rode stickers

OPRUIMINGS FINALE!!!

ZATERDAG

8 Maart
UIZOEKEN

NU € 10,- 
of 5,-

VRIJDAG
7 Maart
UIZOEKEN

NU € 15,-

DONDERDAG

6 Maart

UITZOEKEN

NU € 20,-

P I E T E R D E K O N I N G

T U I N E N

Groenekanseweg 8
3737 AG  Groenekan/Utrecht
Tel. 0346 - 212530 Fax 0346 - 214096

BEN JE GEK OP KINDEREN, LEKKER ENTHOUSIAST EN VIND JE HET JUIST ZO LEUK OM 

OP VERSCHILLENDE LOCATIES EN GROEPEN TE WERKEN?

Wij zoeken voor onze kinderdagverblijven 

PEDAGOGISCH MEDEWERKERS OP OPROEPBASIS,

ook als je alleen in de schoolvakanties wilt werken.

Heb je een erkende opleiding om te mogen werken in de kinderopvang en liefst enige ervaring, dan 

bieden wij je behalve een gezellige werkplek ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden en een 

salaris tussen de € 10,75 en € 14,30 per uur.

Voor o.a. de uitgebreidere advertentietekst verwijzen we je naar onze website: 

www.kinderopvang-debilt.nl

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag op het volgende adres: 

Kinderopvang De Bilt, t.a.v. José Luca, Postbus 218, 3720 AE Bilthoven.

Een e-mail mag natuurlijk ook: pz@kinderopvang-debilt.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt door ons niet op prijs gesteld.



Een Megakoor met heldentenoren

is dit jaar helaas niet te horen

maar het ergste wel is

het grote gemis

behalve voor dovemansoren

Guus Geebel
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advertentie

De WAR werd in juni 2006 geïnstal-
leerd en is sinds de invoering van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
in 2007 in functie. In de WMO-
adviesraad zitten vertegenwoordigers 

van organisaties op het gebied van 
zorg en welzijn, maar ook onafhan-
kelijke personen. Door deze brede 
samenstelling komt de WAR op voor 
de belangen van veel inwoners. De 

WAR heeft onder meer advies gege-
ven over de WMO verordening en 
de ontwikkeling van het gemeente-
lijk Zorgloket. Ook heeft de WAR 
geadviseerd om het persoonsgebon-
den budget voor mensen te verhogen 
als zij zorg inkopen bij een erkende 
thuiszorginstelling. 

Luis in de pels
Met de ondertekening van het con-
venant is een belangrijke stap gezet 
naar een onafhankelijk adviesorgaan. 
Wethouder Mittendorff verwacht en 
hoopt dat de WAR een kritische luis 
in de pels zal zijn en de gemeente 
goed tegenwerk gaat bieden. ‘Voor 
het college staat kwaliteit voorop bij 
de WMO. Daarom gaat de gemeente 
alleen in zee met zorgaanbieders die 
kwaliteit leveren. Dat mag dan best 
iets meer kosten’, aldus Mittendorff. 
De komende tijd wil de WMO-advies-
raad zich verder versterken door vrij-
willigers en jongeren aan te trek-
ken. De WAR kan dan adviezen nog 
beter baseren op wat er breed onder 

de bevolking leeft. Binnenkort komt 
hiervoor een wervingscampagne.

Naar de top
Voorzitter Jan van ’t Land is blij met 
het convenant. ‘Wij willen meeden-
ken en meebepalen bij beleidsvoor-
nemens over de WMO.’ Bij de instal-
latie van de WAR had wethouder Mit-
tendorff gezegd dat hij De Bilt een 

voorbeeldfunctie wilde geven. Van 
’t Land heeft waardering voor de lef 
van de wethouder en noemt het tempo 
dat de gemeente bij de invoering han-
teert goed. ‘Als we in dit tempo door 
kunnen gaan komen we bij de top 
van het land.’ Van ’t Land heeft ook 
veel waardering voor de ambtenaren 
die bij de WAR betrokken zijn. ‘’We 
staan nooit voor gesloten deuren.’

WMO-adviesraad moet luis in de pels zijn
door Guus Geebel

Donderdag 28 februari 2008 ondertekenden Jan van ’t Land, voorzitter van de WMO-adviesraad 
(WAR) en wethouder Herman Mittendorff van Zorg en Welzijn in gemeentehuis Jagtlust een 

samenwerkingsovereenkomst. Met dit convenant wordt de adviesrol van de 
WMO-adviesraad formeel bekrachtigd.

Voorzitter Jan van ’t Land van de WMO-adviesraad (WAR) en wethouder 
Herman Mittendorff bij de ondertekening van het convenant.

V.l.n.r. wethouder Mittendorff, Jan van ‘t Land,.Wil Mackaay, Anke Vergeer, 
Ineke van de Rotte (ambtelijke ondersteuning) Gerda Steenbakkers, Kees van 
Scherpenzeel, Sjoerd Kooiker en Dick Meijer. Onder Wilma Dijkstra en Corry 
den Ouden.

Het boekenweekgeschenk is van 
Bernlef: ‘De pianoman’. Dit ontvangt 
u gratis bij aankoop van ten minste 
11,50 euro aan boeken en zolang de 
voorraad strekt. En het essay van 
Renate Dorrestein ‘Laat me niet 
alleen’ kost slechts 2,50 euro.

Workshop
Donderdag 13 maart verzorgt auteur 
Yvette Huisman een workshop n.a.v. 
het boek ‘Digitale fotobewerking 
voor senioren’. Veel senioren hebben 
een enorme hoeveelheid beeldmateri-
aal bewaard maar weten eigenlijk niet 
wat ze ermee kunnen doen. Yvette 
Huisman laat zien dat men de beelden 
kan digitaliseren en via de computer 

of tv kan tonen aan kinderen en klein-
kinderen.

Leo Fijen
Dinsdag 18 maart houdt auteur en 
plaatsgenoot Leo Fijen een voor-
dracht over zijn boek ‘Het jaar dat 
mijn vader stierf’. Wat begon als 
een briefwisseling over de waan van 
de dag, werd een indringende cor-
respondentie over de belangrijkste 
thema's van het leven. Tv-presentator 
Leo Fijen schreef zijn eerste brief aan 
benedictijn Anselm Grun en kon dan 
niet vermoeden dat anderhalf jaar 
na het overlijden van zijn moeder 
ook zijn vader spoedig zou sterven. 
Ze schreven elkaar 35 brieven. Alle 

vragen over sterven, afscheid nemen, 
zonder ouders verder leven, familie-
banden en geloof komen aan de orde.
Voor beide avonden geldt dat de aan-
vang 20.00 uur, de entree 5 euro is en 
de plaats van handeling Boekhandel 
Jongerius aan het Emmaplein in Bilt-
hoven is. Vooraf reserveren wordt op 
prijs gesteld. 

Op de laatste zaterdag van de Boeken-
week, 22 maart van 14.00 tot 16.00 
uur signeert de bekende ‘paarden-
dokter’ uit Bosch en Duin, dierenarts 
Evert Offereins, zijn vermakelijke 
bundel: Haverkorrels’ over paarden 
en mensen en mensen met paarden. 
Ook dan bent u van harte welkom .

Boekenweekactiviteiten
Vorige week was het nog heerlijk genieten van de voorjaarsvakantie al of niet in de sneeuw? En dan is het 

alweer maart en richten wij onze blik op de Boekenweek. Het thema van de Boekenweek - 12 t/m 22 maart - 
is ‘Van oude menschen....hommage aan de oudere als held in fictie en non-fictie’.

Op zondag 9 maart 2008 is er 
om 16.00 uur een bijzonder con-
cert met muziek uit de jaren der-
tig omlijst met oude filmbeelden. 
Het concert vindt plaats in de 
Julius Röntgenzaal van de Biltse 
Muziekschool (Kwinkelier 47 te 
Bilthoven). Het Anstatt dass Trio 
speelt Mutter Courage op teksten 
van Bertolt Brecht. De muziek is 
van Paul Dessau, Hanns Eisler, 
Kurt Weill en Scott Joplin. Tussen 
de liederen worden er teksten gere-
citeerd, die de liederen aanvullen. 
De muziek en het toneelbeeld wor-
den ondersteund door schitterende 
oude filmbeelden, die de verhalen 
tot leven wekken.

Kaarten voor de voorstelling (à 12 
euro en kinderen t/m 16 jaar 6 euro) 
zijn verkrijgbaar bij de administra-
tie van de Biltse Muziekschool, 
De Kwinkelier 47, Bilthoven en 
bij Primera Kees van Holland 
(Winkelcentrum De Kwinkelier). 

Bovendien een half uur voor de 
voorstelling aan de kassa. 
Dit is een concert van Muziekpo-
dium De Bilt, een samenwerkings-
verband van de Concertcommissie 
van de Biltse Muziekschool, de 
Stichting Kunst en Cultuur De Bilt 
en het Walter Maas Huis. 
Voor inlichtingen en reserveringen 
tel. 030 2283026 en via e-mail: 
info@biltsemuziekschool.nl

Op 9 maart 2008 is er een bijzon-
der concert met muziek uit de jaren 
dertig omlijst met oude filmbeel-
den.

Luisteren naar 
verboden muziek

Op donderdag 13 maart 2008 van 10.00 tot 12.00 uur organiseren de Stich-
ting Kunst en Cultuur De Bilt en Bibliotheek Bilthoven een lezing over 
‘Vroege Hollanders, schilderkunst rond 1500’ in de bibliotheek te Biltho-
ven. De lezing wordt gehouden door Johanna van Nieuwstadt (freelance 
kunsthistoricus. Zij geeft lezingen over actuele tentoonstellingen), naar 
aanleiding van de tentoonstelling ‘Vroege Hollanders. Schilderkunst van de 
late middeleeuwen.’ in het Museum Boijmans Van Beuningen te Rotterdam 
(16 februari tot 25 mei 2008). 

De lezing wordt gehouden in de Bibliotheek Bilthoven, De Kwinkelier 20. 
Kaarten kosten 4 euro (leden) en 5 euro (niet-leden) en zijn verkrijgbaar bij 
alle vestigingen van de bibliotheken in de gemeente De Bilt. 

Lezing over 
Vroege Hollanders

Limerick



SWO 
Agenda

Computercursus E-mail en Internet
E-mail en Internet. In deze cursus leert u surfen op internet en het ontvangen en 
verzenden van E-mail. Het is een boeiende wereld van snelle communicatie en 
informatie. Moeilijk is het niet als u eenmaal weet hoe het werkt. Nodig is te 
weten wat bepaalde kreten betekenen, zoals digitale snelweg, provider en brow-
ser. Voor het volgen van deze cursus dient u een pc te hebben en bij voorkeur de 
basiscursus te hebben gevolgd. Start: 5 maart, 10.00 uur, 4 lessen, 40,00 Euro. 
Aanmelding en informatie bij SWO-vestiging Maartensdijk: tel. 0346 214161.
Op vrijdag 28 maart start een cursus ‘Internet en E-mail’ bij de Biltse vesting van 
de SWO. De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 uur en ook deze kosten bedragen 40 
euro voor 4 lessen. Voor info en/of aanmelden: SWO-vestiging De Bilt, Jasmijn-
straat 6 in De Bilt, telefoon: 030 2203490.

Optreden Biltse Muziekschool
Bij het 30 jarig bestaan van de Biltse Muziekschool zei de heer R.Goorhuis 
(directeur van de school): ‘Zelf leren zingen of muziek maken, maakt een com-
pleter mens van je. Je leert je te uiten door middel van de universele taal van de 
muziek.’
Op woensdag 12 maart a.s. speelt het ‘Blazers-ensemble’ aangevuld met slag-
werk, piano, accordeon en gitaar (totaal een 31- koppig orkest) onder leiding van 
de dirigent Martin de Boer o.a. Kleine Dreigroschenmusik (Kurt Weill) en een 
Suite uit de opera voor blazers. Woensdag 12 maart in SWO-vesting Maartens-
dijk/ Dijckstate,  De aanvang is om 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. De kosten 
bedragen: 3,50 euro incl. koffie of thee.

Rozetten tekenen in Toutenburg
Onlangs was in de activiteitenruimte van Toutenburg in Maartendijk een inloop-
ochtend waarbij men kon kennismaken met rozetten tekenen. Rozetten zijn 
tekeningen die vanuit een middelpunt, vanuit assen naar buiten stralen, waarbij 
eenzelfde vorm of beweging langs iedere as herhaald wordt. Hierdoor ontstaat een 
patroon dat eenvoud, schoonheid en harmonie oproept. Het is fijn om te doen en 
er is geen bijzondere tekenervaring voor nodig.
Op maandag 17 maart start er een cursus waarvoor u zich nog kunt aanmelden. 
Voor meer informatie: SWO de Zes Kernen De Bilt, vestiging Maartensdijk, tel. 
0346 214161.

Kookcursus Kipgerechten bij de SWO
In deze kookcursus leert men kip op een niet-traditionele wijze te bereiden. De 
cursus start op donderdag 27 maart in de SWO-vesting in De Bilt en is van 10.00 
tot 13.00 uur. De kosten bedragen 45 euro voor 4 lessen. Voor meer informatie 
en inschrijven: SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6 in De Bilt, telefoon: 030 
2203490.

Film ‘Tineke Schouten’ 
Elke tweede dinsdag van de maand wordt er een film vertoond. Op dinsdag 11 
maart is dat de film ‘Tineke Schouten’, te beginnen om 14.00 uur in SWO-vesti-
ging De Bilt, Jasmijnstraat 6 in De Bilt. De kosten bedragen 2,50 euro.

Nordic Walking
Op vrijdag 28 maart (van 10.30 tot 12.00 uur) is er een nieuwe cursus ‘Nordic 
Walking. De kosten bedragen 40’euro voor 5 lessen. Voor info en/of aanmelden: 
SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6 in De Bilt, telefoon: 030 2203490.

Contactgroepen voor mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert maandelijks ontmoetingsbijeen-
komsten voor mantelzorgers; mensen die zorgen voor een zieke, gehandicapte 
of hulpbehoevende uit hun directe omgeving. In deze ontmoetingsbijeenkomsten 
kunnen zij in een ontspannen sfeer praten en ervaringen uitwisselen met mensen 
die in een vergelijkbare situatie zitten. Herkenning en erkenning van elkaars situ-
atie kan zowel de een als de ander steun geven. Er zijn drie contactgroepen:
In De Bilt, Jasmijnstraat 6, van 10.00 - 11.30 uur: contactgroep mantelzorgers 
van mensen met dementie. Een bijeenkomst is er op woensdag 12 maart en een 
contactgroep mantelzorgers chronische zieken/gehandicapten, die bijeenkomt op 
donderdag 13 maart.
In Maartensdijk komt de contactgroep op dinsdag 18 maart bijeen van 10.00 tot 
11.30 uur in SWO-vestiging Maartensdijk, Maertensplein 96. Voor informatie: 
Willemien Hak, SWO-vestiging De Bilt telefoon: tel. 030 2203490. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Tandprothetische Praktijk houdt Open dag
Veel Nederlanders hebben een slecht passende of verouderde gebitsprothese. 
Dit gaat vaak samen met pijn en ongemak. Tandprotheticus ten Feld biedt de 
oplossing hiervoor. Met de nieuwste technieken en materialen kan tandpro-
thetische praktijk ten Feld ervoor zorgen dat uw gebitsprothese beter past. De 
praktijk is gespecialiseerd in het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses 
en heeft de technische en medische kennis in huis om de vervangende gebits-
prothese te maken dat precies bij u past. 
Binnenkort is de praktijk 1 jaar gevestigd in Soest! Zaterdag 8 maart wordt er 
een Open dag gehouden waar men (gratis) binnen kan lopen voor vrijblijvend 
advies of informatie. Tijdens deze dag zal er specifiek worden ingegaan op 
implantaten en alle mogelijkheden hiermee. Ook kan men vragen stellen over 
de zorgverzekering en de vergoeding (het basispakket vergoedt tussen de 75% 
en 100% ?). Voor meer informatie: tel. 035 6033444.

Reisclub 55 +++++ 
breidt programma uit 
Binnen 6 weken (na uitgifte van het programma 
2008) was er op alle dagtochten en minivakanties 
van Reisclub 55 +++++ ingetekend. Deze overvra-
ging was voor de organisatie aanleiding sommige 
trips in 2008 meerdere keren uit te voeren.
De grote belangstelling is ook aanleiding het pro-
gramma 2008 alsnog uit te breiden. Zo is er op 3 
juni a.s. een middag/avondtour door de Alblasser-
waard inclusief een bezoek aan een tamme uilen-
show en een afsluitend diner. Op 3 september is er 
een middag/avondtoer naar Ameide aan de Lek met 
een bustocht langs verlichte huizen en objecten ter 
plaatse. Ook wordt er bingo gespeeld en ook hier 
gezamenlijk gedineerd. 
Van 21 tot en met 24 oktober 2008 gaat de reisclub 
4 dagen op herfstvakantie naar Het Gaasterland 
(Friesland) (mooi hotel met vol pension). Op het 
programma staan diverse excursies en een dagtocht 
naar Ameland. 
Tel. info 0346 212288 of 06 53853557. E-mail: 
broekhu2@xs4all.nl . 

Dia-presentatie 
Baarnse Lusthoven

Maandag 10 maart 2008 organiseert De Anbo 
afdeling De Bilt-Maartensdijk een dialezing over 
en langs de Baarnse Lusthoven. Niet alleen paleis 
Soestdijk wordt belicht, maar ook het dorp Lage 
Vuursche met kasteel Drakenstein. De Hooge Vuur-
sche wordt niet vergeten en er wordt ook een 
bezoek gebracht aan kasteel Groeneveld en het 
dichterbij gelegen landgoed Buitenzorg, alsmede 
het landgoed Pijnenburg, de Laagte van Pijnenburg 
en het Baarnsebos en de Stulp. De diapresentatie 
wordt gegeven in de Rabo-bank, Groenekanseweg 
70, De Bilt. Aanvang 14.00 uur. De zaal is om 13.30 
uur geopend. Ook niet leden zijn van harte welkom. 
Informatie: tel. 030 2253588 of 030 2200982.

Meditatie/healing in ‘t Hoekie
Donderdag 13 maart start er een meditatiecursus in 
buurthuis ’t Hoekie. Het zijn 8 bijeenkomsten, die 
vanaf deze datum tweewekelijks plaats vinden van 
19.30 uur tot 21.00 uur. De kosten zijn 57,50 euro 
(met de u-pas 43,00 euro). De meditaties, afgewisseld 
met healing en waarnemingen, worden gegeven door 
medium Maria Hartjes. Zij wordt bijgestaan door 
Winny Beks. Aanmelden kan via info@hoekie.nu, 
tel. 030 2201702 of persoonlijk bij Buurthuis 
’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2 te De Bilt. 
Info: www.hoekie.nu 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189

BEN JE GEK OP KINDEREN, LEKKER ENTHOUSIAST EN VIND JE HET JUIST ZO LEUK 

OM OP VERSCHILLENDE LOCATIES EN GROEPEN TE WERKEN?

Wij zoeken voor onze kinderdagverblijven 

FLEXIBELE PEDAGOGISCH MEDEWERKERS M/V.

Diverse vaste dienstverbanden zijn mogelijk.

Heb je een erkende opleiding om te mogen werken in de kinderopvang en liefst enige ervaring, 

dan bieden wij je behalve een gezellige werkplek ook goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

en een salaris tussen de € 1.773,-- en € 2.360,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband 

(38 u/wk).

Voor o.a. de uitgebreide advertentietekst verwijzen we je naar onze website: 

www.kinderopvang-debilt.nl

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag op het volgende adres: 

Kinderopvang De Bilt, t.a.v. José Luca, Postbus 218, 3720 AE Bilthoven.

Een e-mail mag natuurlijk ook: pz@kinderopvang-debilt.nl

Wil je in je brief aangeven hoeveel dagen je minimaal/maximaal wilt werken?

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt door ons niet op prijs gesteld.

its sport
Eindelijk is het zo ver.

De sportschool heeft net als de naam 
een make-over ondergaan. 

Komen jullie ook mee proosten op 
dit feestelijke gebeuren 8 maart?

De receptie is van 
13.00-18.00 uur.

its sport
Industrieweg 11a
3738 JW  Maartensdijk



Vergunningen, toezicht en Onder-
steuning

Aanvragen om vergunning (arti-
kel 41 Woningwet) 
Reguliere bouwaanvraag
•  Groenekan, Koningin Wilhelmi-

naweg 459, oprichten opslagruim-
te;

•  Groenekan, Lindenlaan 66, plaat-
sen tijdelijke huisvesting;

•  Westbroek, Dr. Welfferweg 53a, 
veranderen veestalling in eetzaal 
recreatieverblijf.

Lichte bouwaanvraag
•  Westbroek, Dr. Welfferweg 53a, 

plaatsen dakkapel.
Sloopaanvraag
•  Groenekan, Groenekanseweg 51, 

slopen asbesthoudende schuur.
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 Bilt 
Buis onder  de rubrieken ‘verleende 
vergunningen’. 

Verleende bouwvergunning
•  Maartensdijk, Zwanebloem 4, 

veranderen/vergroten woning 
(19-2-2008).

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 

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

Kennisgeving
Op grond van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval is inge-
komen de kennisgeving van:
•  Fa. Kok Lexmond te Lexmond 

voor het bewerken met een mobie-
le puinbreker van bouw- en sloop-
afval op perceel Kon. Julianalaan 
ongenummerd te Maartensdijk, 
gemeente De Bilt (voormalige 
gemeentewerf Maartensdijk).

Het betreft het slopen van opstal-
len op de voormalige gemeentewerf 
Maartensdijk. Verwachte datum: 
tussen 3 maart en 3 juni 2008, 
totaal ca. 5 dagen, tussen 7.00 en 
19.00 uur.

Bilthoven, 27 februari 2008 

Rectificatie publicatie 27 februari

Vergunningen Toezicht 

en Ondersteuning

 De Vierklank 11 5 maart 2008

 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
•  Bilthoven: aanbrengen bergbezinkbassin Boslaan, tot half mei 2008
•  Bilthoven: bouwrijp maken Park Brandenburg
•  De Bilt: herbestraten trottoirs noordelijk deel wijk Weltevreden tot begin maart 2008
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk
•  Maartensdijk: vervangen riolering Willem de Zwijgerlaan (start 17 maart): 

tot half april 2008

Publiekszaken

Gemeente geslaagd voor GBA-
audit
De gemeente De Bilt (unit Burger-
zaken, onderdeel van de afdeling 
Publiekszaken) is voor het inhoude-
lijke  en voor het privacy deel van de 
audit (controle) GBA geslaagd. 

In de GBA (Gemeentelijke Basisad-
ministratie persoonsgegevens) zijn de 
persoonsgegevens van alle inwoners 
van de gemeente opgenomen. Het is 
de basisadministratie voor alle over-
heids -en semi-overheidsinstanties in 
Nederland. Zij moeten kunnen ver-
trouwen op de juistheid en tijdigheid 
van de gegevens en de continuïteit 
van het GBA-stelsel.

Eens in drie jaar laat het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties de GBA controleren. Hiervoor 
heeft het ministerie de GBA-audit 
ontwikkeld. 
Voldoet een gemeente niet aan de 
eisen van deze controle, dan vindt er 
een heraudit plaats. Hieraan zijn voor 
de betrokken gemeente aanzienlijke 
kosten verbonden. Voor de gemeente 
De Bilt zal er geen heraudit plaats-
vinden. 

Ter inzage
Met ingang van donderdag 6 maart 
ligt het controleverslag voor iedereen 
gedurende zes weken ter inzage bij 
het informatiecentrum. Het informa-
tiecentrum is gevestigd in de hal van 
het gemeentehuis in Bilthoven en is 
geopend op maandag, woensdag en 
donderdag van 08.30 tot 17.00 uur, op 
dinsdag van 08.30 tot 19.00 uur en op 
vrijdag van 08.30 tot 16.00 uur.

Samenlevingszaken

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten een aanbestedingsprocedure 
te starten voor de indicatiestelling van 
Wmo voorzieningen en Gehandicap-
ten Parkeerkaarten. De gemeente stelt 
zelf indicaties voor aanvragen waarbij 
geen medische gegevens in het geding 
zijn. In de volgende gevallen wenst de 
opdrachtgever in principe een extern 
indicatieadvies:
•    Bij aanvragen waarbij in ieder geval 

medische gegevens in het geding 
zijn (de zogenoemde complexe aan-
vragen) of waar sprake is van een 
moeilijk objectiveerbare aandoening 
(moa). 

•   Bij aanvragen waarvan de verwach-
ting is dat de te verstrekken voor-

ziening het bedrag van € 7.500,- te 
boven gaat ook als daarbij geen 
medische gegevens in het geding 
zijn.  

•  Bij indicaties voor Gehandicapten 
Parkeerkaarten.

De offerteaanvraag is op vrijdag 
22 februari geplaatst op de natio-
nale aanbestedingskalender. Op de 
gemeentelijke website www.debilt.nl 
onder Actueel Bekendmakingen leest 
u meer.

APV

Evenementenvergunning 
De burgemeester van de gemeente 
De Bilt maakt bekend dat voor de 
“kleine biënnale” een evenementen-
vergunning is verleend. Het betreft 
een beeldende kunstmanifestatie op 
11, 12, 18, 25 mei en 1, 8, 15, 22 juni 
2008 van 10.00 tot 18.00 uur op Fort 
Ruigenhoek te Groenekan.

Bovengenoemd besluit ligt vanaf 
de publicatiedatum ter inzage in de 
kamer van de cluster Bijzondere wet-
ten op het gemeentehuis aan de Soest-
dijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. Als 
u het niet eens bent met het genomen 
besluit, dan kunt u op grond van arti-
kel 7:1 van de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb), binnen zes weken na de 
verzenddatum van het besluit schrifte-
lijk bezwaar maken bij de burgemees-
ter van de gemeente De Bilt, Postbus 
300, 3720 AH in Bilthoven.

Vergunningen, Toezicht en Onderst

Aanvraag kapvergunning
Grontmij Nederland BV. Midwest te 
Houten vraagt een kapvergunning aan 
voor:
•  het kappen van diverse bomen ten 

behoeve van herinrichting en aan-
leg toegangsweg met parkeerplaatsen 
voormalige zorgcentrum/asielzoekers-
centrum Beukenburg te Groenekan.  

Met ingang van de publicatiedatum 
liggen de stukken zes weken ter inza-
ge. Gedurende deze periode kunnen 
belanghebbenden de stukken komen 
inzien en hun zienswijze over de aan-
vraag mondeling, maar bij voorkeur 
schriftelijk naar voren brengen. Voor 
het inzien van de stukken vragen 
wij u een afspraak te maken met 
Mw. A.M.A. Hillen, telefoonnummer 
030-228 95 21. Uw zienswijze kunt 
u kenbaar maken bij de afdeling Ver-
gunningen, Toezicht en Ondersteu-
ning t.a.v. Mw. A.M.A. Hillen, Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven

Openbare kennisgeving 
kapvergunning
Het college van burgemeester en wet-
houders van gemeente De Bilt heeft 
op basis van artikel 4.3.2. van de 
Algemene plaatselijke verordening 
2007 gemeente De Bilt een kapver-
gunning verleend voor:
Maartensdijk
•  1 linde, Dierenriem (ingang 

begraafplaats) Noodkap 
(29-2-2008)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, na 
verzending aan de aanvrager (de ver-
zenddatum staat achter de verleende 
vergunning), ter inzage bij de afdeling 
Vergunningen, Toezicht en Ondersteu-
ning. Inzage van kapvergunningen is 
mogelijk op werkdagen. Dit kan na 
telefonische afspraak op telefoonnum-
mer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze kap-
vergunningen rechtstreeks in hun 
belang zijn getroffen, kunnen binnen 
zes weken na de verzenddatum van 
de kapvergunning een schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen 
bij het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.

Aanvragen om vergunning (artikel 
41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, industrieweg 34, ver-

anderen pui voorzijde
•  Westbroek, Kerkdijk 36, veranderen 

stalgedeelte
Monumentenaanvraag
•  Westbroek, Kerkdijk 36, verbouwen 

boerderij
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 Bilt 
Buis onder  de rubrieken ‘verleende 
vergunningen’. 

Vrijstellingsverzoeken
Soms is op grond van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening vrijstelling 
van het bestemmingsplan nodig voor 
met het bouwplan kan worden inge-
stemd. Als dat zo is, dan wordt dat 
bekend gemaakt onder de rubriek 
‘vrijstellingen’.

Vrijstellingen
Overeenkomstig het bepaalde in arti-
kel 19a, lid 4 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening maken burgemees-
ter en wethouders van gemeente De 
Bilt bekend dat bij afdeling Vergun-
ningen Toezicht en Ondersteuning 
gedurende zes weken voor een ieder 
ter inzage liggen de verzoeken om 
vrijstelling als bedoeld in:
 tijdelijke vrijstelling (artikel 17 
WRO)
•  Beukenburgerlaan 28, Groenekan: 

tijdelijke noodwoning (max. 2 
jaar).

De termijn van terinzageligging start 
de dag na de publicatie. Gedurende 
de termijn van terinzageligging kan 
een ieder zijn zienswijze tegen het 
voornemen om vrijstelling te verle-
nen naar voren brengen bij burge-
meester en wethouders van gemeente 
De Bilt (Postbus 300, 3720 AH Bilt-
hoven).

Verleende bouwvergunningen
•  Groenekan, Groenekanseweg 110, 

plaatsen dakkapellen (21-02-2008)
•  Maartensdijk, Dorpsweg 156, wij-

zigen gevels (27-02-2008)
Verleende bouwvergunning 1e fase
•  Maartensdijk, Dorpsweg 238, vergro-

ten kap en uitbouw (26-02-2008)
Verleende sloopvergunning 
•  Groenekan, Groenkanseweg 51 

sloop veestal met asbesthoudende 
platen (22-02-2008)

Verleende gedoogbeschikking voor 
het (ver)plaatsen van lichtmasten op 
twee sportvelden, Voordorpsedijk 73, 
Groenekan. Het verzoek om vrijstel-
ling en bouwvergunning ligt sinds 13 
februari 2008 al ter inzage; vooruitlo-
pend op het definitief worden van de 
vergunning, is verzocht om te gedo-
gen dat de lichtmasten alvast worden 
verplaatst. Er worden 8 nieuwe mas-
ten op veld 1 geplaatst; de 8 huidige 
masten van veld 1 worden naar veld 
2 verplaatst. 
 
Bezwaarmogelijkheid
Tegen de gedoogbeschikking staat 
bezwaar open bij burgemeester en 
wethouders. 
 
Vindt u dat u door één van de boven-
staande besluiten rechtstreeks in uw 
belang bent getroffen? Dan kunt u op 
grond van de Algemene wet bestuurs-

recht een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W. 
U moet dat doen binnen zes weken 
van de dag na de verzenddatum 
(=datum achter de verleende vergun-
ning) van het besluit. Ook al dient u 
een bezwaarschrift in, dan mag toch 
van de verleende vergunning gebruik 
worden gemaakt. Als u dat wilt voor-
komen, dan kunt u tegelijk met het 
indienen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen bij 
de voorzieningenrechter van de recht-
bank, sector Bestuursrecht, Postbus 
13023, 3507 LA Utrecht. U moet voor 
een dergelijke voorziening griffierecht 
betalen. Voor meer informatie over de 
hoogte daarvan kunt u contact opne-
men met de griffier van de rechtbank.

Wilt u bouwinformatie of ter inzage 
liggende stukken inzien? Maak dan 
een afspraak met de afdeling Ver-
gunningen Toezicht en Ondersteu-
ning op werkdagen van 8.30 uur tot 
12.00 uur via telefoonnummer (030) 
228 91 80. 

Bilthoven, 5 maart 2008 

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

Vergunningen Toezicht 

en Ondersteuning

Publiekszaken

AVP

Samenlevingszaken

Vervolg op pagina 12
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Mededeling: Het gemeentenieuws is vol-
ledig in deze rubriek opgenomen. Alleen 
voor de bekendmakingen en vergunningen 
is een selectie opgenomen, waarbij in ieder 
geval alle informatie over de dorpsker-
nen wordt vermeld. Volledige vermelding 
van de bekendmakingen voor de kernen 
De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in 
de BiltBuis/BBC en op de website van de 
gemeente De Bilt www.debilt.nl.

Agenda wijkservicecentra
Week 10 (5 t/m 12 maart)

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
Wijkprojectleider: Hilde Evers, telefoon: (030) 220 34 90 of 06 48 64 19 90 
e-mail: h.evers@mensdebilt.nl 

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West
Locatie:  Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 

3731 KX De Bilt
Telefoonnummer: (030) 221 75 50
Wijkprojectleider:  Patty van Ziel, telefoon: (030) 220 17 02 

of 06 29 45 82 43
e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl

Wijkservicecentrum Maartensdijk
Telefoon: (0346) 21 41 61 
Openingstijden Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur 
Spreekuren:
- dinsdag van 09.30 tot 10.30 uur: Adviseur Zorg & Welzijn
   woensdag van 09.00 tot 09.30 uur: 
  Telefonisch spreekuur: (0346) 21 41 61
 
Activiteiten: 
- Open inloop
  maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 11.45 en van 14.00 tot 16.30 uur
- Internetcafé
   maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 11.45 en van 14.00 tot 16.30 uur 

Voor gratis hulp bij het Internetten: bel de Helpdesk voor een afspraak. 

Restaurant Dijckstate
maandag t/m zondag 12.00 - 13.30 uur
maandag t/m vrijdag 17.00 – 18.30 uur
Altijd keuze uit drie menu’s. 

BoodschappenPlusBus
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel) 
•  donderdagochtend 6 maart: Winkelcentrum Kwinkelier
•  maandagmiddag 10 maart: Zwemmen in Blauwkapel (met de boodschap-

penPlusBus zwemmen onder begeleiding)
•  dinsdagochtend 11 maart:  Winkels Hessenweg
•  dinsdagmiddag 11 maart: Geldmuseum in Utrecht
•  woensdag 12 maart: Winkelen in Zeist

Bel de Helpdesk voor reservering. 
 

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West
Telefoon: (030) 221 75 50
De Helpdesk is open vanaf maandag 10 maart
Openingstijden Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur

Activiteiten:
spreekuur wijkwinkel
-  maandag t/m vrijdag van 9 tot 12 uur
spreekuur wijkcontactambtenaar
-  donderdag 6 maart van 14 tot 16 uur 
klaverjassen
-  donderdag 6 maart vanaf 20 uur 
open speelavond djembé
-  vrijdag 7 maart vanaf 20 uur 
yogalessen
-  maandag 10 maart in de ochtend 
workshop make-up
-  maandag 10 maart van 13 tot 15 uur
sport voor vrouwen
-  dinsdag 11 maart van 13.30 tot 14.30 uur
gezelligheidsbridge
-  dinsdag 11 maart van 19.30 tot 23 uur 
spelinloop
-  woensdag 12 maart van 9.30 tot 11.30 uur, voor moeders met kinderen 

van 1,5 tot 4 jaar 
Woeki – activiteiten
-  woensdag 12 maart van 13 tot 16 uur, voor kinderen van 6 tot 12 jaar
 

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

Gemeente De Bilt, Gezondheidscentrum De Bilt, Kwintes, Provincie 
Utrecht, SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW. 

Spreekuur wijkcontactambtenaar 
in De Bilt West

Uw wijkcontactambtenaar, Annemieke Vos, houdt  iedere eerste donderdag 
van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur spreekuur in buurthuis ’t Hoekie. 
Het eerstvolgende spreekuur is op donderdag 6 maart aanstaande. Als u sug-
gesties/ideeën/op- en of aanmerkingen heeft op zaken die spelen in uw wijk, 
of gewoon behoefte heeft aan een gesprek, dan bent u van harte welkom. 

Welzijnsinstellingen die op grond van 
de Subsidieverordening welzijn De 
Bilt 2003 voor het jaar 2009 een 
subsidie wensen, moeten vóór 1 april 
a.s. schriftelijk een subsidieaanvraag 
indienen bij Burgemeester en wet-
houders.

Bij de afdeling Samenlevingszaken 
van de gemeente zijn aanvraagformu-
lieren verkrijgbaar. Aan instellingen 
die in 2008 al subsidie ontvangen en 

hiervoor ook in 2009 in aanmerking 
komen, zijn de formulieren inmiddels 
toegezonden. 
Voor instellingen met een uitvoe-
ringsovereenkomst budgetsubsidie 
voor de jaren 2008 en 2009 geldt een 
aparte procedure.
De datum 1 april 2008 geldt niet 
voor incidentele welzijnsactiviteiten. 
Dit zijn activiteiten die zich in de 
loop van een subsidiejaar voordoen. 
Aanvragen voor incidentele sub-

sidies moeten uiterlijk acht weken 
voorafgaande aan de activiteit bij 
Burgemeester en wethouders worden 
ingediend.

Vraagt uw instelling voor het eerst 
subsidie aan, of wenst u nadere infor-
matie over het aanvragen van subsi-
die, dan kunt u contact opnemen met 
de heer R.J. Engelbregt van de afde-
ling Samenlevingszaken, telefoon 
(030) 228 95 41.

Welzijnsprogramma 2009
Subsidieaanvragen indienen vóór 1 april 

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger & Bestuur

De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert op donderdag 13 maart 2008 om 20.00 uur in de 
voormalige raadszaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 
19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal.

Agenda
Voorzitter:  De heer D. Boer 
Secretaris:  Mevrouw mr. drs. J.L. van Berkel

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders uitgenodigd.

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Vaststellen Nota Economisch beleid 2020 
21.05 uur 3. Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening 
21.35 uur 4. Huisvesting voorschool Jan Ligthart te 
21.55 uur 5. Vaststellen Informatiebeleids- en beheerplan 2008-2012
22.55 uur 6. Vaststelling kort verslag d.d. 7 februari 2008
23.00 uur 7. Mededelingen
 7.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m februari 2008
 7.2.  Overige mededelingen (n.a.v. raadsvergadering(en)
 7.3.  Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen (indien van toepassing)
23.10 uur 8. Rondvraag 
23.15 uur 9. Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 13 maart 2008 om 20.00 uur in de Mathil-
dezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het 
informeel contact plaats in de hal van Jagtlust.

Agenda
Voorzitter: mevrouw J.G. van Heertum
Ambtelijk secretaris: mevrouw drs M.A.C. van Esterik 

Voor deze vergadering is/zijn de betreffende portefeuillehouder(s) uitgenodigd.

20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2.  Vaststellen kadernota Handhaving
20.45 uur 3.  Vaststellen nota integraal beheer openbare ruimte 
21.35 uur 4.  Vaststelling kort verslag d.d. 7 februari 2008
21.40 uur 5.  Mededelingen
 5.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m februari 
 5.2.  Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
 5.3.  Terugkoppeling overige regionale organen (indien van toepassing)
21.50 uur 6. Rondvraag
22.00 uur 7. Sluiting
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Huize Eyckenstein is gesticht in 
1550. Het voornamelijk neoclassi-
cistische huis ligt in een landschap-
pelijk aangelegd park, dat door tuin-
architect Leonard Springer is ontwor-
pen. In 1969 is Eyckenstein door de 
Rijksdienst voor Monumentenzorg op 
de Rijksmonumentenlijst geplaatst. 
Naast de Rijksmonumentenlijst bestaat 
er ook de Gemeentemonumentenlijst. 
Hierop zijn de Mauritshoeve en 
de Bosboerderij (in het bos aan de 
Eikensteeg) terug te vinden. Landgoed 
Eyckenstein ligt in de gemeente 
Maartensdijk en De Bilt. Het land-
goed omvat naast landbouwgron-
den en opstallen 182 hectare bos en 
natuur. Deze bestaat grotendeels uit 
aaneengesloten bossen en een klein 
heideterrein. Rondom het landhuis 
ligt een parkbos.

Lanen
Het voor het publiek toegankelijk 
deel van het landgoed trekt zeer 
veel bezoekers. Het zeer uitgebreide 
en over het gehele landgoed ver-
spreide paden- en lanenstelsel is een 
belangrijke pijler voor de bezoekers. 
De lanen bestaan op een paar na 
allemaal uit loofbomen, grotendeels 
beuk, maar ook inlandse eik komen 
in laanverband voor. Naast grote, 
brede ‘hoofd’-lanen, die vanuit de 
cultuurhistorie van het landgoed 
de rode draad vormen, zijn er ook 
nog talloze lanen gelegen langs de 
kleinere wandelpaden, die het ter-
rein doorkruisen. De lanen zijn van 
groot belang voor alle functies, die 
het landgoed vervult. Het landgoed 
besteedt veel aandacht aan het beheer 
van de lanen. Veel lanen zijn dan 
ook in goede conditie maar behoe-
ven toch enig onderhoud. Door de 
stijgende kosten van het beheer kon 
een aantal maatregelen dan ook niet 
worden uitgevoerd. De meest urgente 
maatregelen zijn thans opgenomen in 
een nieuw onderhoudsproject dat met 
gedeeltelijke provinciale subsidie kan 
worden uitgevoerd.

Naast het zogenaamde vrijstellen van 
hinderend hout en aanplant van nieu-
we bomen maakt ook het herstellen 
van onverharde gedeelten van een 
laan zodat deze weer toegankelijk 
wordt voor bezoekers deel uit van de 
werkzaamheden.

Voorbeeld
De Eikensteeg is een van de oudste 
lanen van het landgoed. De steeg is 

ca 1200 meter lang en stamt uit de 
16de eeuw. Beukenbomen staan aan 
weerszijde van de weg en zijn ca. 100 
jaar oud. De weg en het zandpad zijn 
opengesteld voor het publiek. Vorig 
jaar is de laan op vakkundige wijze 
gecontroleerd en is vervolgens een 
verzorgingssnoei uitgevoerd en daar-
naast de slechte bomen verwijderd. 
Op dit moment is deze beeldbepalen-
de laan onvoldoende zichtbaar door 
opslag en doordat het aangrenzende 
bos de laan is ingegroeid. Herstel 
van het onverharde padgedeelte van 
ca. 700 meter zodat deze weer toe-
gankelijk is voor bezoekers zal o.a. 
gebeuren door het opbrengen van een 
zandlaag.
In dit deel van de uit te voeren werk-
zaamheden betreft het o.a. het herstel 
van onverharde of slecht verharde 
paden en lanen van plm. 9000 m. 
lengte. Daarvan is het verplaatsen 
en aanbrengen van ruim 4000 m3 
geschikt zand een onderdeel.

Waar vandaan
In de 2e week van januari 2008 is het 
Goois Natuurreservaat gestart met de 
tweede fase van het herstel van het 
stuifzand op de grens van Zuiderheide 
en Laarder Wasmeergebied. Dit groot-
ste stuifzandgebied van het Gooi was 
in de afgelopen decennia geleide-
lijk door dichtgroei met bosopslag in 
oppervlak verminderd. Begin 2007 
is hierin verandering gekomen, want 
toen is de eerste fase van het herstel 
van dit stuifzandgebied uitgevoerd. 
De nu op stapel staande werkzaamhe-
den sluiten richting het in de periferie 
van het motel gelegen Theehuis ’t 
Bluk hierop aan. Deze tweede fase 
zal naar verwachting half februari 
worden afgerond.

Omdat stuifzanden - waar ook nog 
werkelijk sprake is van stuivend zand 
- een bijzondere en vaak zeldzame 
flora en fauna herbergen, is de afge-
lopen jaren meerdere malen gewerkt 
aan het ‘open’ maken en houden van 
dit stuifzand. Ook nu zal door het 
verwijderen van bomen en struiken 
het dichtgroeien van het stuifzand 
worden tegengegaan. Tevens zal het 
bosstrooisel worden weggehaald. Het 
resultaat is dat het witte zand weer 
tevoorschijn komt en in staat is te 
verstuiven. Men spreekt dan van een 
‘levende’ zandverstuiving.

Dit ‘bosstrooisel’, het juiste zand 
(niet te donker, maar ook niet hele-
maal zonder humus, daar het anders 

mul wordt bij droog weer) is vaak 
lastig te krijgen voor (her-)gebruik 
in natuurgebieden, omdat het - wil 
het in aanmerking komen voor daar-
voor geldende subsidieregelingen - 
aan diverse eisen moet voldoen. De 
opstellers van het onderhoudsplan 
van landgoed Eyckenstein keurden de 
plm. 4000 m3 goed voor het onder-
houd van paden en lanen.

Verplaatsing
Dinsdag 26 februari jl. startte een 
grootscheepse operatie van verplaat-
sing van grond vanuit een gebied, waar 
de achterblijvende grond weer moet 
kunnen gaan verstuiven naar bijvoor-
beeld Eikensteeg en Karnemelksweg 
(richting Lage Vuursche), waar het 
met name de paden en lanen van een 
vastere en steviger maar onverharde 
bodemstructuur moet voorzien. Vanaf 
het vroege ochtenduur tot ver in sche-
mertijd overbrugden grote voertuigen 
de plm. 20 km. tussen laad- en los-
plaats meerdere keren per dag.
Er moet totaal ruim 4000 m3 worden 
verplaatst, wat globaal omgerekend 
betekent, dat er plm. 250 ritjes ver-
taald gaan worden naar zo’n 10000 
km zandverplaatsing. 

Op de verzamelplaats vulde een grote 
‘happemond’ de laadbakken en in 
het Maartensdijkse en Baarnse bos 
stond een ‘schuifmond’ gereed om 
de boel ‘glad te strijken’. Wanneer 
alles volgens planning verloopt zal 
de ‘aardverschuiving’ binnenkort zijn 
afgerond. Het wat regenachtige weer 
van het voorbije weekeinde kwam 
daarnaast als geroepen, omdat nattig-
heid bijdraagt tot het verstevigen van 
het aangebrachte bosstrooisel. 

Zandverplaatsing vanuit stuifzandgebied
door Henk van de Bunt

Op de noordelijke punt van de Utrechtse Heuvelrug, daar waar de Dorpsweg overgaat in de 
Maartensdijkseweg en die overgang kruist met Eikensteeg en (oude) Gezichtslaan op de grens van 

Maartensdijk en Bilthoven ligt het landgoed Eyckenstein.

De Eikensteeg is een van de oudste lanen van het landgoed. Herstel van het 
onverharde padgedeelte van ca. 700 meter, zodat deze weer toegankelijk 
is voor bezoekers, zal o.a. gebeuren door het opbrengen van een daartoe 
geschikt verklaarde zandlaag.

In het Maartensdijkse en Baarnse bos 
stond een ‘schuifmond’ gereed om de 
boel ‘glad te strijken’.

Er is weer nieuwe voorraad ‘achter-
uitrijdend’ geleverd.

Het Goois Natuurreservaat is gestart 
met de tweede fase van het herstel 
van het stuifzand op de grens van Zui-
derheide en Laarder Wasmeergebied. 

In het grootste stuifzandgebied van 
het Gooi lag het juiste zand (niet 
te donker, maar ook niet helemaal 
zonder humus, daar het anders mul 
wordt bij droog weer) letterlijk en 
figuurlijk voor het opscheppen. 

Tuincursussen Pieter de Koning 
werpen licht op tuinvragen 

Ook in 2008 biedt Tuinarchitect Pieter de Koning in maart en april 
op zijn locatie in Westbroek de gelegenheid om de tuinkennis 

te vergroten. Met cursussen ‘ontwerpen in de praktijk’ en 
’plantenkennis’ heeft men een prima kans om inspiratie op te doen.

Tuinarchitect en hovenier Pieter de Koning deelt graag zijn vakkennis. 
‘Mijn vestiging in Westbroek is een uitgelezen plek om mijn jarenlange 
ervaring over te kunnen brengen op cursisten’, vertelt hij. Dat heeft hij de 
afgelopen jaren al laten zien met zijn cursusaanbod, een aanbod wat zich 
met de jaren steeds meer heeft ontwikkeld. ‘De cursussen zijn niet buiten, 
maar gewoon binnen, met koffie erbij. Zo kan ik veel informatie overdra-
gen. Dat is bepaald niet ‘droog’. Doordat er veel gelegenheid is voor vraag 
en antwoord ontstaan levendige cursusavonden’. Dat cursisten elkaar dit 
genoegen ook gunnen, blijkt wel uit het aantal mensen dat een partner of 
vriend/in deze cursus cadeau doet. ‘En met een medetuinier komen zorgt er 
ook voor dat de sfeer lekker informeel kan blijven’.

De praktijkcursus tuinontwerpen is ook dit voorjaar weer te volgen. ‘Omdat 
een goed doordacht tuinontwerp de basis voor een mooie tuin blijft’, is zijn 
overtuiging. Tijdens de cursus komen veel belangrijke ontwerpaspecten aan 
de orde: de plattegrond, de inventarisatie van wensen, tuinstijlen, vormge-
ving, optische effecten, kleuren in de tuin en beplanting. Al deze onderwer-
pen worden met voorbeelden en beeldmateriaal toegelicht. Maar minstens 
zo belangrijk is dat de deelnemers zelf in de cursus aan de slag gaat om een 
ontwerp te maken voor de eigen tuin. De cursus ontwerpen wordt gegeven 
op 4 maandagavonden 10, 17, 31 maart en 7 april van 19.00 tot 22.00 uur. 

Als u uw plantenkennis wil vergroten is de plantencursus op woensdag-
avond 9, 16 en 23 april een goede keuze. U krijgt dan veel informatie over 
de eigenschappen en toepassing van verschillende soorten planten zoals 
bomen, struiken, hagen, vaste planten en klimplanten. Ook voor vragen is 
natuurlijk ruimte. De plantencursus begint alle avonden om 19.30 en eindigt 
om 22.00 uur. 

Helaas voor de mensen die meer over tuinonderhoud willen weten; het is 
erg druk in het tuinvak. Daarom beperkt Pieter de Koning zich nu tot boven-
staande 2 cursussen en is de cursus tuinonderhoud uitgesteld naar het najaar. 
Belangstelling? Kijk op de site www.koningtuinen.nl of bel 0346 282140 
voor meer informatie of een inschrijfformulier. 

Tuinarchitect en hovenier Pieter de Koning deelt graag zijn vakkennis.



Administratiekantoor Beemer Maartensdijk voor de verzor-
ging van uw aangifte inkomstenbelasting. Tel. 0346 261374 of 
admb@casema.nl

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

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

Moe?? Maak  uw binnenkantje  eens schoon.!! De  uitstekende  
en verantwoorde  voeding  van  HERBALIFE, vol vitaminen en 
mineralen, geeft u een voldaan gevoel. 
Gratis  vet meten en begeleiding. Wiena Vink    tel. 0346 571377   
www.herbalifevink.nl  e-mail: vink-herbalife@filternet.nl 

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

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

10e penning administraties. Verzorgt ook bij u thuis uw 
aangifte inkomstenbelasting. Vanaf €60,-. Tel. 0346 822255 
www.10epenning.nl of email info@10epenning.nl.

2 garage KANTELDEUREN 
232x192. €100,-. Riksja, in 
goede conditie. €100,-. Bomen, 
Causus, chinensis. €45,- p.s. 
Nw. Mountainbike. €90-. Tel. 
0346 213276

PERSONEEL AANGEBOD

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

Voor al uw SCHILDER- en 
behangwerkzaamheden. Bel 
0348 444555/06 29484690. 
Kijk op www.moss-schilder-
werken.nl

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

DIVERSEN

Doe eens gek! Een nieuw kap-
sel? Een andere kleur? Kom 
naar BETTY’S CORNER! 
Bel voor een afspraak: 06 
33722022. Zorg voor uw haar!
 

Uw haar zit goed bij BETTY'S 
CORNER! Bel voor een 
afspraak: 06 33722022 Zorg 
voor uw haar!

Wie kan mij (ben vrouw) snel 
en goed SALSA les geven? 
Bel: 06 23261532

HOERA… Kapper Hans is 
morgen weer  terug. Bel 0346 
212455

ROMMELMARKT Ned. Geref. 
kerk. W’broek. Heeft u spullen? 
Neem dan contact op met: Tel. 
0346 281556-281956/282477.

Te huur in W’broek op prachti-
ge locatie 1 tot 3 paardenboxen, 
weidegang en rijbak. Tel. 06 
51157688

 De Vierklank 14 5 maart 2008

Handgevlochten wil-
gen eendenkorven. €12,-. 
Bloemenmandjes. €6,-. Tel. 
0346 281389

Mooie lieve zwarte kruising 
herder PUPPIES. Groeien op 
met kinderen, ingeënt en ont-
wormd, mogen weg vanaf week 
12. €125,-. Tel. 0346 218703.

Hard houten keukendeur 
82x204 met dubbel glas 
in kozijn met hang en sluit-
werk z.g.a.n. €25,-. Tel 0346 
212307.

Gratis af te halen: Uitgebreide 
tuinschommel. Tel. 035 
5771428.

1 Jaargang bloemen + planten 
2006. €2,50. Tel. 0346 214292.

Hoofdkussen nw. 60x70 cm, 
800 gr. Holl. Gesil Trevira. 
Polyestervezels katoenenhoes. 
€10,-. Tel. 0346 212492

1 Pers. slaapzak d. blauw met 
ruit 190x70 cm. polyester/vis-
cose/polyamide lichtgewicht. 
€20,-. Tel. 0346 212492.

Oranje tonnetje met groene 
deksel Ø 20 cm. 17 cm hg. 
€2,-. Tel. 0346 212492.

Rond houten tafeltje met onder-
blad Ø53 cm 35 cm hg., 3 zw. 
pootjes €10,-. Parapluplant ± 
1 mtr. hg. €2,50. Tel. 0346 
212492.

TE KOOP GEVRAAGD

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. Tel. 0346 
281558

8mm FILMPROJECTOR. 
Tel. 06 29507121.

FIETSEN/BROMMERS

Damesfiets. €45,-. Tel. 
0346-212522

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

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

1

2

3

4
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Kruis de betreffende rubriek aan:

❑ Te koop aangeboden

 (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van  De Vierklank kunnen artikelen 

 tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - (zie 1. Zie ook 2.)

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

❑ Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer 

 dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❑ Fietsen/brommers  (is de vraagprijs € 50,00  of meer

 dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

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

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

❑ Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in aanmerking 

 komen voor een gratis plaatsing - zie 1. Voor overige zaken geldt 2.)

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

✄ 

Personeel Aangeboden

Diversen

Fietsen/Brommers

Adverteren 
in de Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Op ‘t bankje
Zo langzamerhand ken ik 
al heel wat redenen om 
op een bankje te gaan zit-
ten. Gewoon moe en even 
uitrusten komt het meest 
voor. Maar als mensen 
problemen hebben willen ze ook nog wel eens gaan 
zitten om buiten rustig hun gedachten te laten gaan. 
Meestal zeggen ze dan in het begin niet veel, maar 
vaak betrekken ze me er na enige tijd toch nog bij. 
Eerlijk gezegd is dat ook meestal mijn doel. Na zoveel 
jaar weet ik gewoonlijk al gauw situaties in te schat-
ten. Soms probeer ik vooraf te gissen wat er aan de 
hand is. Bij het jonge stel dat ik aan zie komen ver-
wacht ik geen ruzie, maar als ik kijk naar de gebaren 
die ze maken, denk ik wel dat ze een poging doen om 
uit een kwestie te komen. Ik hoop maar dat ze gaan 
zitten en wie weet, kan ik helpen een oplossing voor 
hun eventuele probleem aan te dragen. Dat is me in de 
loop van de tijd wel vaker gelukt. Het eerste deel van 
mijn wens wordt vervuld. Met een korte groet komen 
de twee bij me zitten. Ze zwijgen enige tijd. Zo heb 
ik dat vaker meegemaakt, even een time-out nemen. 
De jonge vrouw is de eerste die de draad weer oppakt. 
‘Jij hebt ze uitgenodigd om te komen eten, maar ik 
moet het natuurlijk verzorgen. Ik heb geen idee waar 
ze van houden. Jij kent ze beter dan ik.’ Met die ene 
zin is al duidelijk waar het over gaat. Die komen er 
vast uit is mijn eerste conclusie. De man kijkt haar 
wat onzeker aan. ‘Maar je kan toch gewoon een leuk 
recept op internet zoeken. Ik help je heus wel hoor.’ 
Ze moet er hartelijk om lachen en voelt nu kennelijk 
ook dat ze mij wat uitleg verschuldigd is. Ze stelt zich 
eerst netjes voor. Trudy heet ze en haar man Dennis. 
Ze vertelt dat ze pas een nieuwe woning betrokken 
hebben waar ze heel gelukkig mee zijn. ‘Met een 
prachtige keuken, precies zoals jij die wilde’, gooit 
Dennis er tussendoor, kennelijk om haar bij de les te 
houden. ‘Ja, precies zoals ik wilde, maar vooral om 
samen lekkere dingen te maken.’ De man kijkt haar 
quasi verontwaardigd aan. ‘Ik heb toch gezegd dat ik 
je zou helpen. Nu het erop aankomt en ik Jan-Willem 
en Nancy heb uitgenodigd krabbel je terug.’ Hij ver-
duidelijkt naar mij toe dat het om zijn collega en zijn 
vrouw gaat. ‘Daar hebben we een paar weken geleden 
gegeten en Trudy is nogal onder de indruk geraakt van 
de kookkunst van Nancy. Daarom ziet ze er tegenop 
hun wat voor te schotelen.‘ Mijn gedachten werken 
weer op volle toeren. Zou ik nog wat voor het stel 
kunnen beteken of niet. ‘We kunnen ze toch ook mee 
uit eten vragen, dan zijn we overal van af’, probeert 
ze. Dennis vindt dit absoluut onbespreekbaar. ‘Anders 
vraag ik mijn moeder wel of ze komt helpen.’ Dat 
helpt, want daar voelt Trudy helemaal niets voor, dat 
is wel duidelijk. ‘Nee, dan probeer ik zelf wel wat.’ De 
jongeman lijkt zich wat schuldig te voelen nu hij haar 
in een overmachtsituatie heeft gedrongen, maar zegt 
niets. Mijn moment, denk ik. ‘Waarom zet je ze geen 
stamppotten voor’, zeg ik en vertel dat ik dat onlangs 
heb meegemaakt. ‘Iedereen was enthousiast over de 
hutspot, zuurkool, boerenkool en andijviestamp. Echt 
Hollands, lekker met worst en beenham. Volgens mij 
echt niet moeilijk klaar te maken. Het past ook heel 
goed in het seizoen en recepten genoeg op internet.’ 
Even is het stil, maar dan zie ik op beide gezichten een 
glimlach verschijnen. ‘Ja, dat lijkt me wel wat’, zegt 
Trudy en Dennis knikt instemmend. Tevreden ga ik 
naar huis en weet ook meteen wat ik ga eten.

Maerten

Sojosagenda
Sportbus 
Aanstaande donderdag 6 maart zal de sportbus van ‘Sport Mee de Bilt’ weer in 
Maartensdijk neerstrijken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 15.15 
uur en 17.15 uur. De sportbus bevat allerlei spelmaterialen die door de kinderen en 
de oudere jeugd gratis en onder begeleiding van Marlon gebruikt kunnen worden. 
Denk bijvoorbeeld aan allerlei balspellen, maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. 
Bij slecht weer zijn de kinderen welkom in Sojos waar het sportbus team een 
alternatief programma zal aanbieden..

Party Train Westbroek
Vrijdag 7 maart is het weer tijd voor de maandelijkse jeugddisco (14 t/m 18 jaar) 
in het dorpshuis van Westbroek, ‘Party Train’ genaamd. Tussen 20.00 en 00.00 
uur kun je weer flink uit je dak gaan op de dansvloer. Vaste bezoekers weten 
inmiddels hoe vet cool het kan zijn in Westbroek. De avond is echter wel alleen 
toegankelijk voor inwoners van de gemeente de Bilt en dit moet je kunnen aan-
tonen middels een geldig legitimatiebewijs. De entree bedraagt 2,50 euro voor 
mensen met een pasje. Heb je geen pasje, maar word je geïntroduceerd, dan betaal 
je 3,50 euro. Just be there. Oh ja, en check out de website van de Party Train 
avonden en kijk of je jezelf terug kunt vinden op een foto, of vraag een nummer 
aan bij de DJ’s. Je vindt ons op http://partytrain.come2me.nl Je kunt de site ook 
bereiken via www.freewebs.com/sojos1.nl !!!

Vrijdag geen inloop
In verband met het Groenhorstfeest is er aankomende vrijdag 7 maart ’s avonds 
geen inloop in Sojos.

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 12 maart zijn alle basisschoolkinderen vanaf 6 jaar weer welkom 
op de tweewekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. Er wordt uiteraard 
weer een superleuk programma aangeboden door Guner, de tijdelijke vervanger 
van Hassan. Uiteraard zijn ook de vaste vrijwilligers weer van de partij. Deelname 
aan de middag is gratis. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De 
erop volgende middag is op woensdag 12 maart (dus over drie weken).

Nieuwe opzet 
jeugd disco WVT 

Zaterdag 8 maart vindt de WVT disco - nieuwe stijl - 
plaats! De disco is open vanaf 19.00 uur en sluit om 
21.30 uur. Dat is en half uur later dan voorheen. De 
leeftijdscategorie is ook aangepast: nu is jeugd van 8 
t/m 12 jaar welkom. Ook de inrichting is aangepast. 

Nieuw in de aankleding is een groot DVD scherm. 
Ongewijzigd zijn de entree (1 euro) en de locatie: 
WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven. Meer informatie is 
verkrijgbaar op tel. 030 228497.
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SVM heeft afgelopen zaterdag een 
goede kans laten liggen om er zeker 
van te zijn om ook volgend jaar 
in de derde klasse te voetballen. 
Voorafgaande aan de wedstrijd stond 
SVM drie punten boven de tegenstan-
der Candia, die op de derde positie 
van onderen stond. Die plek betekent, 
dat aan het einde van de competi-
tie zogenaamde promotiedegradatie-
wedstrijden moeten worden gespeeld. 
De nummers laatst en voorlaatst, nu 
Delta Sports en DOSC, degraderen 
rechtstreeks.

Gehavend elftal
Reden genoeg voor de Maartensdijkers 
om bij wijze van spreken het gras op 
te vreten voor een goed resultaat. 
Handicap was, dat de hoofdmacht 
van SVM door schorsingen, blessures 
en vakanties op een aantal plekken 
aangepast moest worden. Wouter van 
der Linden stond op de voor hem 
vreemde linkshalfpositie. Laurens van 
Leeuwen stond voor de verdediging, 
Tom Atteveld rechtsback en Rik Vos 
en Guus Verhoef stonden samen ach-
ter de ‘diepe’ spits Marco Willemse. 
Door al die wijzigingen en vooral het 
gemis van aanvoerder Michel van de 
Goede en stofzuiger Sjoerd Burgers 
was de samenhang in het team zoek. 

Gelukkig gold dat grotendeels ook 
voor de tegenstander waardoor de 
1ste helft van de wedstrijd van een 
bedenkelijk niveau was. SVM had 
wat meer overwicht dan de thuisclub, 
maar kon geen goede kansen afdwin-
gen. Willemse kreeg wat mogelijkhe-
den en Guus Verhoef kwam kort voor 
rust een teentje te kort, maar daar 
bleef het bij. Gelukkig keerde keeper 
Dominic Janssen aan het einde van de 
1ste helft een goed ingeschoten vrije 
bal, zodat SVM zicht bleef houden op 
een goed resultaat.

Chaos 
In de 2de helft gebeurde er van alles, 
zodat het publiek zich wel vermaakte, 
maar het had allemaal niet veel meer 
met voetbal te maken. De scheids-
rechter gaf over en weer gele en rode 
kaarten en sloot zich volledig aan bij 
het bedenkelijke niveau van beide 
ploegen. De kaarten leveren weer 
nieuwe schorsingen op, zodat trainer 
Michael van der Berg volgende week 
misschien zelf wel zijn voetbalkleren 
uit de kast moet halen.

Oneerlijk
De wedstrijd had moeten eindigen 
in een gelijkspel. Candia verdiende 
helemaal geen punt. SVM wel één 

omdat het meer blijk gaf van de wil 
om te winnen, maar gewoon niet 
bij machte was om tot goed spel te 
komen. Candia kreeg dus uiteindelijk 
veel te veel. Een ongelukkige uit-
trap van keeper Janssen gaf Candia 
de mogelijkheid om een doelpunt 
te maken. Die voorsprong gaf de 
ploeg uit Rhenen niet meer weg. 
Een aantal spelers kreeg de ‘vallende 
ziekte’ waardoor het spel regelmatig 
stil lag en SVM kon na een rode 
kaart voor van der Linden met tien 
man geen vuist maken. Laatste man 
Luuk Vos werd naar voren gestuurd 
en de ‘jeugdige’ Tom Kuin werd 
nog ingebracht, maar het mocht niet 
baten. Door de winst komt Candia nu 
op gelijke hoogte met SVM, waarbij 
SVM het voordeel heeft van een beter 
doelsaldo. 

Zwaar competitieslot
Met nog 5 wedstrijden te gaan moet 
SVM opboksen tegen de degradatie-
dreiging. Of de ploeg voldoende veer-
kracht heeft om zich veilig te spelen 
zal a.s. zaterdag al moeten blijken. 
Dan komt in Maartensdijk VVA’71 
uit Achterberg op bezoek. Zeker geen 
eenvoudige opgave, want die ploeg 
doet nog mee voor de bovenste plek. 
De wedstrijd begint om 14.30 uur.

Wind tegen voor SVM
Aflopen zaterdag was het letterlijk en figuurlijk wind tegen voor SVM. Het is de Maartensdijkers niet gelukt 
zich veilig te spelen in de derde klasse. In tegendeel. Door het verlies tegen Candia (1-0) is SVM nu kandidaat 

voor promotiedegradatiewedstrijden aan het slot van de competitie.

Wassen voor Zsobok 
Spaaractie Hervormd Jeugdwerk Westbroek

Zoals elk jaar heeft het Jeugdwerk van de Hervormde Gemeente 
van Westbroek traditiegetrouw weer een spaaractie voor 
een diaconaal doel. Deze zomer gaat een groep jongeren

uit het jeugdwerk op werkvakantie in Zsobok. 
Zsobok is een kleine afgelegen plaats in Roemenië. 

Het betreft een project van de stichting Hulp Oost Europa, welke al langer 
actief is in Zsobok. Zo is er in 1990 begonnen met hulp aan dit dorp. Er is 
een kindertehuis ingericht, een weg aangelegd voor een betere bereikbaar-
heid en vorig jaar is er een melkveebedrijf gesticht voor en ten behoeve 
van de gehele gemeenschap. Er worden stallen ingericht voor varkens en 
er wordt momenteel door de stichting gespaard voor een stropers en een 
drijfmesttank. 

Eigen bekostiging
De deelnemers van de werkvakantie zorgen zelf voor de bekostiging van 
hun reis en verblijf in Roemenië en gaan werken in het weeshuis waarbij 
ook een internaat is gemaakt. Er zal veel moet worden opgeknapt o.a. 
wegens achterstallig onderhoud. Voor de kosten van te gebruiken materialen 
in deze werkvakantie wordt op 15 maart een actie gehouden om hiervoor 
geld in te zamelen. Er wordt gewassen voor Zsobok!! Op deze dag wordt 
tussen 10.00 en 15.00 uur, op het terrein van de fa. van Oostrum aan de 
Burg. Huydecoperweg 34, een autowasstraat ingericht. Buiten het autowas-
sen zullen er nog meerdere activiteiten plaatsvinden om o.a. de wachttijd 
te veraangenamen. Men kan wat eten en drinken, er is een informatie over 
Roemenie en ook voor de kinderen zijn er bezigheden. Er zijn voor jong en 
oud spellen en er zullen een paar verkoopkramen zijn. 

Een week eerder
In de week ervoor op vrijdagavond 7 maart komt de jeugd huis aan huis in 
Westbroek aan de deur om u een autowasbon te verkopen. Er zijn 3 tarieven 
waarvoor gewerkt zal worden. Autowassen buitenzijde 7 euro, autowassen 
buitenzijde en binnenzijde uitzuigen en mattenkloppen 10 euro en auto-
wassen buitenzijde en binnenzijde uitzuigen, mattenkloppen en interieur 
afnemen/reinigen 14 euro.Tevens ontvangt u dan de tijd waarop u welkom 
bent op 15 maart. Afspraken kunnen ook per e-mail worden gemaakt: 
mariskali@hotmail.com of telefonisch tussen 18.30 uur en 19.30 uur met 
Mariska van de Linden, tel. 0345 281605.

Voordaan begon goed en speelde met 
agressie en creëerde zelfs wat kan-
sen via Just van den Broek en Thijs 
Verburg. Bloemendaal kwam echter 
op voorsprong door een discutabel 
snel genomen vrije slag via de Teun 
de Nooijer. Protesten van Voordaan 
kant vanwege onvoldoende afstand 
houden leverden echter niets op: 1-0. 
Via een corner van Wouter Jolie werd 
het 2-0 en direct daarna via weer de 
Nooijer 3-0 waarmee de wedstrijd 
gespeeld was. In de tweede helft 
miste Voordaan de overtuiging en 
kon Bloemendaal uitlopen naar een 
gemakkelijke 7-0 overwinning met 

onder andere Teun de Nooijer’s derde 
treffer. Voordaan coach Rob Haantjes 
over de ruime nederlaag van zijn 
team: ‘We hebben op zich een goede 
eerste helft gespeeld maar kwamen 
ongelukkig achter. De tweede helft 
was niet goed. Het veld werd te 
groot en we werden bij vlagen weg-
gespeeld. Bloemendaal was duidelijk 
vanmiddag een maatje te groot voor 
ons en vooral de Nooijer en Garza 
vond ik erg goed. Niet getreurd, vol-
gende week tegen Den Bosch zie ik 
weer mogelijkheden.’
Jeroen Goedhart, een van de beteren 
bij Voordaan, over de wedstrijd: ‘In 

het begin hadden we best het gevoel 
grip op de wedstrijd te hebben maar 
komen we op een knullige wijze 
met 3-0 achter en toen was het over. 
Bloemendaal is natuurlijk een top-
ploeg en dan moet je 70 minuten lang 
scherp zijn en dat zat er vandaag niet 
in.’ 
Een lichtpuntje voor Voordaan was het 
landskampioenschap in de zaal van 
Jongens D1. Het eerste jeugdlands-
kampioenschap in de historie van de 
club. Voordaan staat nog steeds elfde 
en volgende week zondag wacht Den 
Bosch uit, dat verassend won met 4-3 
van SCHC.

Bloemendaal maatje te groot voor Voordaan
Voordaan heeft afgelopen zondag er geen echte wedstrijd op het Bloemendaalse kopje van kunnen maken. 

Ondanks goed veldspel in de eerste helft kon de Groenekanse ploeg niet voorkomen dat Bloemendaal 
al in de eerste helft de wedstrijd besliste met een 3-0 voorsprong. Dat willen wij ‘effe’ kwijt

Onderzoek inzake golfbaan 
op Maartensdijks grondgebied 

Al langere tijd is de Stichting Behoud Noorderpark bekend met het feit 
dat er onderzoek gedaan wordt naar mogelijke locaties voor uitbreiding 
ten behoeve van de Golf & Countryclub ‘De Biltse Duinen’. Wij zijn door 
een vertegenwoordiger van ‘de Biltse’, de heer Huijsman, uitgebreid geïn-
formeerd en hebben naar aanleiding daarvan met een beroep op de Wet 
Openbaarheid Bestuur geïnformeerd naar het standpunt en de rol van de 
Gemeente de Bilt rond een eventuele nieuwe golfbaan bij Maartensdijk. 
Ook hadden wij contact over de golfbaan met het Utrechts Landschap, het 
Groenekans Landschap en bestuurders van de Landinrichtingscommissie. 
Daarbij stonden bescherming van het cultuurhistorisch landschap, de toe-
name van golfterreinen in onze regio en de roep om bouwlocaties centraal. 
Het Noorderpark is zo’n gebied waarop veel druk ligt vanuit de Provincie 
en de NV Utrecht om te komen tot bebouwing, met name in de randen 
daarvan; een bebouwing die onze stichting wil voorkomen.Indien, zoals 
de gemeente De Bilt suggereert, de aanleg van een golfbaan eventuele toe-
komstige bebouwing kan tegenhouden, dan juichen wij dat toe en zullen wij 
ons niet verzetten tegen een dergelijke aanleg op voorwaarde dat er harde 
garanties door de gemeente De Bilt gegeven worden dat bebouwing nu en 
in de toekomst geblokkeerd wordt door verankering in het Bestemmings-
plan Buitengebied. Sportterreinen zijn op langere termijn vaak toekomstige 
bouwplaatsen.De locaties die genoemd zijn ten zuiden van de Nieuwe 
Wetering zijn wat ons betreft landschappelijk te waardevol om door een 
golfbaan te worden verstoord. Van de locaties in het Noorderpark ten noor-
den van de Nieuwe Wetering die onderzocht zijn als mogelijke plaats voor 
de golfcourse, vallen ook de locaties rond de Bantam en rond de Prinsen-
laan af om cultuurhistorische en ecologische redenen.  Blijft over de locatie 
ten oosten van de A27 en ten zuiden van Maartensdijk waar de aanleg van 
een golfbaan onder voorwaarden voor ons acceptabel is. Die voorwaarden 
zijn dat het landschap bij uitstek bepalend is voor de baanaanleg, het natuur-
lijk landschap volledig gerespecteerd wordt en de natuurwaarden van flora 
en fauna daarbij de hoogste prioriteit behouden en bestaande foerageerge-
bieden beschermd zijn. Deze voorwaarden spreken voor zich aangezien het 
gebied gesitueerd is in de Ecologische Verbindingszone (EVZ) direct naast 
de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Stichting Behoud Noorderpark 
Tom van Kippersluis, voorzitter
e-mail; info@behoudnoorderpark.nl / Zie ook www.behoudnoorderpark.nl 

Woensdag 20 februari jl. waren 
Margriet, Karin, Jan en Frans, van 
Reflex 2, in Houten voor hun 2de 
wedstrijd van de voorjaarscompetitie. 
De herendubbel was overduidelijk 
voor Jan en Frans die met twee keer 
14-21 de eerst punt binnenhaalden. 
De damesdubbel, met de setstanden 
21-17 en 21-16 en de singel van Jan 
met 21-15 en 21 - 10, eindigden in het 
voordeel van Houten. Frans wist zijn 

singel wel binnen te halen met 10-21 
en 10-21. In haar eerste set wist Karin 
het haar tegenstandster heel lastig te 
maken maar moest uiteindelijk toch 
in haar de meerdere erkennen. De 
setstanden waren 21-18 en 21-6. 

De singel van Margriet kreeg het 
karakter van ‘een strijd ter titanen’. 
Zowel in de eerste set, 22-24, als in 
de tweede set, 23-25, moest de ver-

lenging de doorslag geven. De mix 
van Margriet en Jan was weer voor 
het team uit Houten, 21-17 en 21-13. 
Karin en Frans kregen de opdracht 
mee om voor het gelijkspel te zorgen 
en konden dit inderdaad samen waar-
maken, 12-21 en 18-21. De komende 
weken zullen zij er samen met hun 
trainer Jan Bessems aan werken om 
de gelijke spelen om te zetten naar 
winst.

Badmintonners Reflex weer gelijk

Nieuwe bedrijfsleider voor Cultureel en 
Vergadercentrum HF Witte Centrum

De huidige bedrijfsleider van Cultureel en Vergadercentrum 
HF Witte Centrum Ed Huussen zal per 1 oktober a.s. vervroegd 
uittreden. Het bestuur is in geslaagd om per 1 april a.s. een 
nieuwe bedrijfsleider te benoemen, zodat een goede overdracht 
van de werkzaamheden kan plaats vinden: John Bregman (40), 
op dit moment nog assistent Hotel Manager van Hotel Lapers-
hoek te Hilversum. 



De Openbare bibliotheken gemeente 
De Bilt en verzorgingshuis De Koper-
wiek zijn op zoek naar vrijwilligers 
voor een nieuw project: ‘Luisteren in 
je leunstoel’. Dit project is gericht op 
(dementerende) ouderen voor wie het 
voorgelezen worden een opstap kan 
zijn om in gesprek te geraken met de 
omgeving. Tevens kan dit de kwaliteit 
van leven verhogen. 
In een sfeer van gezelligheid, inha-
kend op een behoefte aan vermaak en 
tijdverdrijf, wordt in een gemakkelijk 
toegankelijke ruimte koffie en thee 
geschonken en voorgelezen. Alsof je 
naar een voorstelling komt. Het voor-
lezen activeert de ouderen en leidt tot 
gesprekken. Activiteitenbegeleiders, 
verzorgenden en familieleden kunnen 
aanhaken bij de ervaringen en verha-
len die worden voorgelezen. 

Dit bijzondere project waarin ook 
de bibliotheken van Zeist en Soest 
(onderdeel van de RUM) participeren 
zal worden uitgevoerd in een viertal 
verzorgingshuizen in de gemeente 

De Bilt. In sommige verzorgings-
huizen zijn al vrijwilligers actief aan 
het voorlezen. Verzorgingshuis De 
Koperwiek wil ook graag starten met 
dit voorleesproject. Hiervoor worden 
mensen gezocht, die op zoek zijn 
naar een zinvolle vrijetijdsbesteding, 
die van lezen houden en het leuk 
vinden voor te lezen aan ouderen. De 
activiteiten vinden overdag plaats. 
Alle vrijwilligers krijgen een gratis 
training aangeboden. Niet alleen de 
aspecten van het voorlezen zelf, maar 
ook het luisteren en het voeren van 
gesprekken komen daarin aan bod.
Maandag 17 maart a.s. is er een infor-
matiebijeenkomst van 13.30 tot 15.30 
uur in de Openbare bibliotheek te 
Soest. Belangstellenden kunnen con-
tact opnemen met mevr. H. Kerstens, 
coördinator van het project voor De 
Koperwiek (tel. 030 2296700) of 
mevr. A. Weerdenburg, (bibliotheek 
Bilthoven, tel. 030 2285803)). Ook 
belangstellenden om in een ander 
verzorgingshuis voor te lezen, kunnen 
reageren.

Het fietspad in het gebied waar Van 
Toor en Van Poelgeest op uit kij-
ken zou, ten koste van het groen, 
drie meter breed moeten worden, 
met aan weerszijden een grasstrook 
van een meter. Die strook zou nodig 
zijn om onderhoud aan de Maartens-
dijksevaart met landbouwvoertuigen 
mogelijk te maken. Bij een terreinbe-
zoek bleek echter dat dit onderhoud 
ook vanaf de overkant van de vaart 
kan plaatsvinden. Ook werd bij dit 
bezoek duidelijk dat koplampen van 
auto’s op de geplande parkeerplaats 
rechtstreeks in de woningen aan de 
Koningin Wilhelminaweg 511 en 
513A zullen schijnen.

Oplossingen
Het gebied aan de overkant van het 
huis moet een natuurgebied worden 

waar dagelijks zo’n 3000 mensen 
uit de stad Utrecht kunnen recreë-
ren. ‘Een natuurgebied is natuurlijk 
fantastisch, maar de plannen die wij 
tijdens het bezoek te zien kregen, 
lijken meer op een plantsoen of park 
dan een natuurgebied. Dat kan toch 
niet de bedoeling zijn’, aldus Van 
Toor. De bewoners wilden echter wel 
meedenken bij het vinden van een 
oplossing. ‘Wanneer de groenstrook 
tegenover onze woning zou blijven 
staan, het geplande fietspad achter 
de groenstrook langs zou lopen en er 
een deel van de parkeerplaatsen zou 
vervallen zodat de huidige bomen 
kunnen blijven staan, dan zouden wij 
ons kunnen vinden in de plannen. Op 
verzoek van de gemeente hebben wij 
een voor ons aanvaardbaar alternatief 
ontwikkeld. Daarin benadrukken wij 

het behoud van de huidige groen-
strook.’ 

Eind goed al goed
Op 28 februari hadden Herman van 
Toor en Wilma van Poelgeest bij 
hen thuis een gesprek met mevrouw 
A. Hillen namens de gemeente De 
Bilt en de heer P.J. Storm, projectlei-
der van de Dienst Landelijk Gebied. 
‘Daarbij werd een nieuw voorstel 
gepresenteerd waarmee wij akkoord 
kunnen gaan.’ De groenstrook aan 
de slootkant blijft behouden totdat 
zeker is dat er een fietspad aangelegd 
wordt. Bij de aanleg van de parkeer-
plaats wordt ruimte gelaten voor een 
groenstrook. Een wal van 1 meter 
hoog met struiken moet voorkomen 
dat koplampen van auto’s op de par-
keerplaats in de huizen schijnen en op 

de wal moeten minimaal zes bomen 
geplant worden. Van Toor heeft tij-
dens het gesprek ook gepleit voor het 
behoud van de eikenboom tegenover 
zijn woning. Het ziet er naar uit dat 
er een voor alle partijen bevredigende 

oplossing is gevonden en de recht-
zaak ingetrokken kan worden. Veel 
had voorkomen kunnen worden als 
omwonenden direct bij het ontwikke-
len van de plannen betrokken waren 
geweest. 
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Bewoners weten groenstrook te behouden
door Guus Geebel

 
‘Je woont tot volkomen tevredenheid aan de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan met een prachtig 
uitzicht op bomen, struiken en heesters. Natuurlijk wil je dat ook zo houden’, zegt Herman van Toor. 
‘Dan blijkt opeens dat er juist op die plaats plannen liggen om een fietspad en een parkeerplaats aan 
te leggen.’ Herman van Toor en Wilma van Poelgeest zien dat niet zitten. Zij maken bezwaar tegen 

de plannen en kondigen een rechtzaak aan om de plannen gewijzigd te krijgen.

Herman van Toor en Wilma van Poelgeest willen het groen voor hun huis 
niet kwijt.

Rabobank 
steunt lokale 

banken in 
Tanzania

De Rabobank groep Hilversum-
Vecht en Plassen (waaronder West-
broek) laat haar maatschappelijke 
betrokkenheid op verschillende 
manieren zien. ‘Wij vinden het 
als bank belangrijk om onze maat-
schappelijke verantwoordelijkheid 
te nemen’, aldus directievoorzitter 
Leo Beuker. Via de afdeling van 
de Rabobank die in ontwikkelings-
landen een minderheidsbelang van 
een bank inneemt is er een project 
in Tanzania gestart om de lokale 
banken daar te helpen. 

Een van de medewerkers is voor 
drie maanden naar Tanzania ver-
trokken om met zijn commerciële 
kennis en ervaring een bijdrage te 
leveren aan de National Microfi-
nance Bank (NMB). Het doel van 
het project is de afdeling Verkoop 
en Service van lokale banken in 
Tanzania te trainen en te forme-
ren. Sjaak Lentink, manager Cliën-
ten Advies zal de afdeling helpen 
veranderen van procesgericht naar 
servicegericht. De bankmedewer-
kers in Tanzania krijgen trainingen 
in klantvriendelijkheid en cross-
selling. 

‘Tanzania is een warm land met 
even zo warme, gastvrije en vrien-
delijke inwoners’, schrijft de 
enthousiaste Sjaak. ‘Dar es Salaam 
kent mooie plekjes en alles is hier 
te krijgen. Volgende week gaan we 
vier dagen het binnenland in en ik 
ben erg benieuwd naar wat we daar 
aantreffen!’ 

Op de website van deze Rabobank-
groep zijn de belevenissen van de 
uitgezondene te volgen.

Vrijwilligers voor 
‘Luisteren in je leunstoel’

Playbackshow Kieviet
Traditiegetrouw werd er op de donderdag voor de voorjaarsvakantie een 
playbackshow gehouden op OBS de Kievit in Maartensdijk. De middag 
was rijkelijk gevuld met maar liefst 15 optredens. Er werd veel gedanst en 
gezongen. Verder waren er diverse dans- en playbackacts, maar er werd ook 
live gezongen. 

In onze gezellige Bistro bent u van harte welkom
voor een heerlijk diner. Ook verzorgen wij feesten en partijen.

Tevens is er een groot terras, speeltuin en
dierenweide voor de kinderen.

Laat u zich culinair verwennen door onze nieuwe kok ?

Deze maand:
“Uit eigen keuken”

SPARE RIBS
€ 12,50

Precies zoals u ze lekker vindt!
Ook om mee te nemen.

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag en Donderdag : 16.00 – 22.00 uur
Vrijdag en Zaterdag : 16.00 – 23.00 uur

Zondag : 15.00 – 22.00 uur

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

Bistro De Egelshoek

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
06-3

Do.
13-3

9,50

8,50

Kalfstong met mosterdsaus

De Lasagne van 'Claire'

Woe.
05-3

Woe.
12-3

9,50

9,50

Geconfijte eendenbout 
met brie

Gebakken zalmfilet 
met preitaart

Spaar nu voor gratis stylvolle zwilling bestekset bij C1000

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

vrijdag en zaterdag

Mosselen extra
nu met gratis potje mosselsaus

bak 2 kilo 6.98 voor   5,50
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