
‘We zijn niet tegen een vliegveld in 
Hilversum, we zijn wel tegen het 
verleggen en verharden van de baan 
om woningen te kunnen bouwen.’ 
VVD-fractieleider Anne Doedens zei 
dit op 16 april tijdens een ontmoeting 
van de partij met inwoners van Hol-
landsche Rading. Het vliegveld en 
het voorgenomen woningbouwpro-
ject Ter Sype waren onderwerpen die 
uitgebreid besproken werden. 

Zo’n dertig mensen waren naar het 
dorpshuis in Hollandsche Rading 
gekomen om onder leiding van vice-
voorzitter Marianne van Riet met 
het bestuur en de raadsfractie van de 
VVD van gedachten te wisselen over 
het nieuwe dorpshuis, het woning-
bouwproject Ter Sype, verkeersover-
last op de Tolakkerweg en het ver-
plaatsen van de huisartsenpost. 

Doedens vertelt dat hij vanuit bestuur-
lijk niveau heeft vernomen dat inmid-
dels het project Ter Sype niet 300, 
maar 1000 woningen gaat tellen. Wat 
hem verbaast is dat Hilversum na 
eerst tegen te zijn geweest, nu het plan 
omarmt. De stad zou in het project 
een contingent woningen zijn toege-
zegd. Doedens noemt het plan lokaal 
overstijgend en weet te vertellen niet 
alleen De Bilt maar ook Maarssen en 
de stad en provincie Utrecht er tegen 
zijn. Als Ter Sype wordt gerealiseerd 

zal het verkeer over de Tolakker-
weg enorm toenemen. Dat is nu al 
ontoelaatbaar veel. Bij een onlangs 
gehouden telling tussen 4.00 en 8.00 
uur werden 123 grote vrachtauto’s 
genoteerd. Doedens zegt dat als de 
verkeersproblemen niet worden opge-
lost de VVD alles zal doen om de 
ontwikkeling van Ter Sype tegen te 
houden. 
Het verplaatsen van de huisartsen-
post van Hilversum naar Blaricum 
krijgt bij de aanwezigen ook veel 
aandacht. ‘Je kunt er straks over de 
auto’s komen, maar met de auto zelf 
is de post niet te bereiken’, zegt 
de Groenekanse huisarts Hendrik de 
Jong Schouwenburg. De VVD wil 
duidelijkheid over de spoedeisende 
hulp en heeft wethouder Mittendorff 
gevraagd actie te ondernemen. Doe-
dens complimenteert de bewoners-
vereniging Tolakkerweg voor hun 
vasthoudendheid. (GG)
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 Restaurant

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

DE JoNG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

NELLEKE ALBERS
MAKELAARDIJ O/G B.V.

DORPSWEG 158  MAARTENSDIJK 

TEL. 0346-213446 Ook buiten kantoortijden

www.nellekealbers.nl

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Vollenhoven ligt in het uiterste zuid-
oosten van de gemeente De Bilt, in 
het gebied dat de Stichtse Lustwa-

rande wordt genoemd. Het huidige 
landgoed is rond 1800 gebouwd en is 
thans particulier bezit van de familie 

Van Marwijk Kooy. Het grote park is 
aangelegd in de Engelse landschaps-
stijl. In het park staat een aantal 
bijzondere gebouwen, zoals een ijs-
kelder. 

Activiteiten
Sinds 1997 bestaat de Stichting 
Vrienden Landgoed Vollenhoven. 
Deze stichting onderhoudt het park 
en organiseert jaarlijks de drukbe-
zochte Tuindagen. Dit jaar zijn de 
Tuindagen op 28, 29 en 30 juni. De 
stichting organiseert ook rondleidin-
gen. Verder zijn er steeds meer acti-
viteiten met scholen. ‘Dat is begon-
nen met scholenprojecten tijdens 
de open Monumentendag’, vertelt 
Tanne Montauban van Swijndrecht. 
Een ander doel van de stichting is 
onderzoek te doen naar de geschiede-
nis van Vollenhoven. Frieda Heijkoop 
heeft daarvoor al heel veel archieven 

doorgespit. Daarbij stuitte zij ook op 
‘de hoertjes van Vollenhoven’. Die 
waren overigens geen familie van de 
huidige eigenaars.

Meer werk dan gedacht
Frieda Heijkoop is in augustus 2007 
begonnen met het boekje ’De tuinen 
van Vollenhoven’. Zij was in de ver-
onderstelling dat ze dit er wel even 
bij kon doen. ‘Als het een fotoboek 
moet worden doe ik dat in het week-
end wel even’, had ze gezegd. Dat 

bleek een duidelijke misrekening, Er 
kwam heel wat meer bij kijken dan 
ze gedacht had. ‘Gelukkig heb ik heel 
veel adviezen gekregen van deskundi-
gen, die me met raad en daad hebben 
bijgestaan.’ Frieda Heijkoop noemt 
het samenstellen van het boekje een 
uiterst genoeglijk avontuur en is trots 
op het resultaat. 

Informatie over het landgoed Vollen-
hoven is te vinden op www.landgoed-
vollenhoven.nl.

Tuinen van Vollenhoven in beeld
door Guus Geebel

Burgemeester Arjen Gerritsen ontving vrijdag 18 april op landgoed Vollenhoven in De Bilt van Tanne 
Montauban van Swijndrecht het eerste exemplaar van ‘De tuinen van Vollenhoven’. Dit fraai vormgegeven 
boekje is samengesteld door Frieda Heijkoop. Het geeft een prachtig beeld van het landgoed met zijn tuinen 

in alle seizoenen. 

Het landgoed Vollenhoven aan de Utrechtseweg in De Bilt.

Tanne Montauban van Swijndrecht - Van Marwijk Kooy overhandigt burge-
meester Arjen Gerritsen het eerste exemplaar van het boekje ‘De tuinen van 
Vollenhoven’.

VVD in gesprek met inwoners Hollandsche Rading

In de pauze wordt nog druk over de onderwerpen nagepraat.

In verband met 

Koninginnedag verschijnt 

De Vierklank volgende 

week op dinsdag!

Koninginnedag activiteitenoverzicht

op pagina 12, 13 en 14
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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

‘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
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P.K.N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

27 april - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

27 april - 11.00 uur 
Ds. B. hengeveld, Huizen

St. Maartenskerk  
Maartensdijk

26 april  - 19.00 uur en 
27 april - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
27 april - 10.30 uur

Ds. H. Bonestroo, Groenekan

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
27 april - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
27 april - 18.30 uur

Ds. C. Stelwagen, Elspeet

Hersteld Hervormde Kerk  
Groenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

27 april - 10.30  en 18.00 uur
Leesdienst

Ned. Ger. Kerk Westbroek
27 april - 10.00 uur

Ds. P. van Dijk, Nijkerk
27 april - 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga, Westbroek

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
27 april - 10.00 uur

Ds. P. Nagel (bevestigingsdienst 
kandidaat M. van der Zwan)

27 april - 14.30 uur
Ds. M. van der Zwan (intrede-

dienst)

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

27 april - 10.00 uur
Ds. M.D. Geuze, Nunspeet

27 april - 18.30 uur
Ds. A. Jonker, Baarn

Onderwegkerkje Blauwkapel
27 april – 9.30 en 10.30 uur

Pastor G. Weersink
Oecumenische dienst

Opbrengst Collecte 
Vorige week is er in de 6 kernen van De Bilt gecollecteerd voor het Fonds 
Sportgehandicapten. De (nieuwe) collectanten in Hollandsche Rading, 
Westbroek en Groenekan haalden 1268,89 euro op. Korfbalvereniging Nova 
zamelde 1035,70 euro in. 
De leerlingen van de Muziekschool, die via een match van de Beursvloer zijn 
benaderd,
brachten 719,24 euro bij elkaar. Als tegenprestatie mogen zij een uur sporten 
op toestellen van het ParaMedisch Centrum Bilthoven. Samen met de overige 
collectanten is de totale opbrengst 5089,37 euro. Alle enthousiaste collectan-
ten worden bij deze hartelijk bedankt voor hun inzet en de gevers en geefsters 
natuurlijk voor hun bijdragen..

Ontmoetingsmiddag in de Woudkapel
Het echtpaar Bast uit Amersfoort zal vandaag woensdag 23 april van 15.00 
tot 17.00 uur in De Woudkapel met behulp van veel afbeeldingen de ont-
wikkeling tonen van de Keltische Zonnecultus naar de vroegchristelijke 
tijd. Op de hoofdzakelijk Ierse kruisen zien we bij de oudste exemplaren 
veel symbolen uit de zonnecultus en in latere periode worden ook Bijbelse 
taferelen afgebeeld. Velen van ons hebben wel eens een dergelijk Iers kruis 
gezien, maar kennen er de symboliek en betekenis niet van. Deze middag 
is dus heel geschikt om hierover meer te weten te komen.
De Woudkapel, Beethovenlaan 21 te Bilthoven. Aan de uitgang is er een 
open schaalcollecte ter dekking van de onkosten. Inlichtingen en vervoer: 
Mevr.van Dort, tel. 030 2285373.

Kunst- en Kitschavond 
Dinsdag 13 mei 2008 wordt door de ANBO-afd. De Bilt/Maartensdijk weer 
een Kunst- en Kitschavond gehouden om 19.30 uur in de Magneet, Juli-
analaan 44, Bilthoven. De heer D. Kruijff, beëdigd taxateur, is weer bereid 
gevonden om, gelijk aan de bekende Tv-uitzendingen ‘Tussen Kunst en 
Kitsch’, zijn oordeel te geven over een meegebracht voorwerp. 
U heeft vast wel een vaas, een schilderij of een ander voorwerp, waarvan u 
denkt ‘daar zou ik meer over willen weten en wat zou de waarde zijn?’ Dit 
is nu uw kans.
Ieder ANBO-lid mag twee voorwerpen meenemen. Eén wordt er zeker 
besproken en de tweede wanneer er nog tijd is. Om de onkosten te dek-
ken vragen we een entree van 3 euro, waarbij koffie of thee is inbegrepen. 
Ook niet leden zijn van harte welkom. Alleen mogen zij geen voorwerpen 
meenemen. Het is echter ook leuk om als toeschouwer aanwezig te zijn. 
Informatie is te verkrijgen bij de telefoonnummers: 030 2253588 of 030 
2200982.

Iraanse maaltijd in ’t Hoekie
Zondag 27 april zal in Buurthuis ’t Hoekie weer een intercultureel eetcafé 
plaatsvinden. Dit keer staat de Iraanse keuken op het menu. De kosten zijn 
voor kinderen tot 12 jaar 2,60 euro en volwassenen 5,20 euro. Binnenlopen 
kan vanaf 17.30 uur; aanvang van de maaltijd is om 18.00 uur. Aanmelden 
kan tot vrijdag 25 april op tel. 030 2201702 of via info@buurtwerkdebilt.nl.

Bus-Boottocht nei Fryslân
De Friese vereniging ‘Mei Ionar’ in De Bilt gaat op dinsdag 6 mei a.s. naar 
Friesland. Het vertrek is met de bus om 08.00 uur van De Bilt naar Joure. 
Daar stapt het gezelschap op de boot voor de koffie met oranjekoek en een 
tocht naar Sneek. De bus gaat vervolgens naar Roodhuis voor een Friese 
warme maaltijd en een aansluitende wandeling. In de middaguren worden 
er letterlappen bekeken in De Heide bij St.Nicolaasga. Rond 18.00 uur 
wordt de terugkeer in De Bilt verwacht. Kosten voor deze dag zijn 50 euro 
all in. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook niet leden zijn welkom. Inlich-
tingen en aanmelding bij mevr. B.S. Andringa, tel. 030 2203528.

Bijeenkomst fotoclub
Fotoclub Bilthoven e.o. komt maandag 28 april bijeen. De werkgroep 
Audiovisueel zal dan een presentatie geven van haar werk van het afgelopen 
jaar. Het belooft een interessante avond te worden waarbij diverse fotopre-
sentaties met muziek door middel van een beamer te zien zullen zijn.
De bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F.Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4 te Bilthoven. De avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen 
over de fotoclub: tel. 0346 213363 of 030 2280609.

Om op straat hondenpoep te ontwijken
moet je goed uit je ooghoeken kijken
maar door Broekhuizen’s schep
kan je met een rollator of step
je huis nu weer poepvrij bereiken

Guus Geebel
Limerick

Nieuwe Unicefcatalogus
Door de verschijning van de voorjaar- en zomeruitgave van de Unicefcata-
logus is het weer mogelijk kaarten, cadeaus en andere artikelen te bestellen 
bij Dilia en Henk W. van de Bunt, Gruttolaan 26 te Maartensdijk. Tel. 0346 
211401, e-mail: hwvandebunt@hetnet.nl .

Oud papier
Westbroek
Op donderdag 24 april verzamelen leden van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier 
vóór 18.30 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 26 april wordt door muziekvereniging Kunst & Genoegen oud 
papier in Hollandsche Rading ingezameld. De wagen vertrekt om 9.00 uur 
vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vriendelijk verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

CD's te koop
De Openbare Bibliotheek in Bilthoven houdt vanaf 24 april weer een oprui-
ming van afgeschreven cd’s. Klassiek, jazz, popmuziek, Nederlandstalig en 
wereldmuziek...grote kans dat er ook voor u iets bij zit. Wees er snel bij, 
want op is op! U vindt de cd’s in de bakken op de cd verkooptafels. Natuur-
lijk kunt u ook nog gewoon cd’s blijven lenen. De cd-verkoop is alleen in 
de bibliotheek in Bilthoven.
Voor meer informatie zie www.bibliotheekdebilt.nl

Geboren
12 april 2008

Tycho
  

Zoon van 
Jeroen en Annemieke Stijlaart

Wolkammerweg 37
Westbroek

In verband met Koninginnedag 

verschijnt De Vierklank volgende 

week op dinsdag!

Ik hef mijn ogen op naar de bergen:
vanwaar zal mijn hulp komen?
Mijn hulp is van de Here,
die hemel en aarde gemaakt heeft

Ps.121: 1, 2

Heden nam de Here tot zich mijn lieve vrouw

Thea van Ek - Dam

* Kollumerland, 30 oktober 1923  † Bilthoven, 17 april 2008

      G.K.E. van Ek
Prinses Margrietlaan 34
3738 VL  Maartensdijk

De begrafenis heeft op dinsdag 22 april op de begraafplaats 
“Den en Rust” te Bilthoven plaatsgevonden.



Naar aanleiding van mijn publica-
tie in De Vierklank over die zaak 
reageerde een oud-medewerker van 
RWS. Hij verzekerde mij dat iep-
ziekte langs dat pad in het verleden 
meer was voorgekomen en dat bij 
iepziekte noodkap wettelijk verplicht 
is. Tevens moet dan de bast ter plekke 
afgeschild worden, dan wel moeten 
de gekapte delen direct afgevoerd 
worden. Voor wat betreft dat laatste 
was de ‘kapper’ dan in dit geval in 
gebreke gebleven want de gekapte 
stammen hebben beschorst en wel 
maanden op de kaplocatie gelegen. 
Nadat ik in de Vierklank daarvan 
melding had gemaakt bleek men ze 
alsnog steels, 's  ochtends vroeg in het 
donker, afgevoerd te hebben. Toeval-
lig was ik daarvan getuige! 

Het zat me niet lekker dat de gemeente 
De Bilt zo zorgvuldig en transparant 
met ‘onze’ kostbare bomen omgaat en 
een andere overheidsdienst er zo met 
de pet naar leek te gooien. Daarom 
ben ik vervolgens in contact getreden 
met RWS zelf. Eigenlijk zonder veel 
fiducie, maar met het idee dat ik hier 
met een kafkaiaanse moloch te maken 
zou krijgen waar ik als eenvoudige 

burger toch geen grip op zou kunnen 
krijgen. Ik moet nu, achteraf, beken-
nen dat ik hierin uiteindelijk ongelijk 
bleek te hebben. Nadat het even wat 
langer duurde om vanaf de landelijke 
RWS-organisatie bij de verantwoor-
delijke medewerkers in de provincie 
Utrecht door te dringen kan ik niet 
anders zeggen dan dat RWS serieus 
en ter zake met mijn vragen is omge-
sprongen. RWS meldde mij: 
1. De aannemer (degene waaraan 
RWS de uitvoering uitbesteed, FK) 
heeft RWS op de hoogte gesteld van 
de iepziekte.
2. RWS heeft de melding gecontro-
leerd en ook vastgesteld dat er iep-
ziekte in de 2 bomen zat.
3. Volgens de eisen van het bestek 
dient de aannemer er zelf zorg voor te 
dragen dat de bomen worden gerooid 
en geven wij officieel geen opdracht.
4. De uitvoering is gecontroleerd door 
RWS en geconstateerd dat de bomen 
zijn gerooid maar de aannemer is in 
gebreke gebleven met het afvoeren 
van de bomen, RWS heeft verzuimd 

om dit te checken en de melding te 
doen naar de gemeente, daar er wel 
een kapvergunning aangevraagd dient 
te worden zonder mogelijkheid tot 
bezwaar.
5. De aannemer heeft uit eigen bewe-
ging de bomen afgevoerd, maar door 
een interne fout in de communicatie 
zijn de bomen te laat afgevoerd. 

Het betrof hier dus gelukkig een 
incident, waar communicatie en uit-
voering niet (helemaal) goed zijn 
verlopen. Voor mij is het geruststel-
lend dat RWS zich conformeert aan 
de goede gewoonte dat voorgenomen 
kapactiviteiten worden gemeld aan 
de gemeente en ik neem aan dat de 
gemeente daar via de lokale pers haar 
burgers dan weer van in kennis stelt. 
Wat mij betreft hebben de medewer-
kers van RWS mij ervan overtuigd 
dat ook zij een zorgvuldige en trans-
parante omgang met het Biltse groen 
voorstaan. Eind goed al goed!

Frank Klok, Groenekan
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advertentie

Dat wil ik (nog een keer) ‘effe’ kwijt…
Daar zijn die iepen weer! (Eind goed, al goed)

Even het geheugen van de lezer opfrissen: In de 2de helft van vorig jaar bleken plotseling 2 forse bomen 
langs het fietspad van Groenekan naar Blauwkapel (het Blauwkapelse pad) te zijn gekapt zonder enige (ver-)
melding in de lokale pers. De gemeente bleek niet op de hoogte maar vermoedde dat het noodkap was i.v.m. 

iepziekte. Verder verwees men naar Rijkswaterstaat (RWS), de eigenaar van grond en bomen ter plaatse. 

Danssalon met vooraf workshop
Op zaterdag 26 april a.s. is de Danssalon er weer in HF Witte-centrum, Henri 
Dunantplein 4 te De Bilt, dit keer vooraf gegaan door een dansworkshop. 
Van 18.45 tot 19.45 uur staat de Bartwals op het programma. De workshop 
wordt in rustig tempo opgebouwd, de passen worden duidelijk uitgelegd en 
na een uur kan men dit dansje voortaan meedansen in de Danssalon. 
Na de workshop begint de reguliere dansavond met het dansprogramma 
Ballroom en Latin. Tussendoor volgen er intermezzo's in de dans; de 
Singledansen; dansen waarbij men geen partner nodig heeft, De Bartwals is 
er een van en die komt ook deze avond zeker aan bod. 
De entreekosten zijn 5 euro en deelnemen aan de workshop kost 3,50 euro. 
Correcte stijlvolle uitgaanskleding is vereist (geen jeans). De eerstvolgende 
Danssalon is 24 mei a.s.

Uitvoering Cantatekoor Bilthoven
Op 27 april om 16.00 uur vindt in de Noorderkerk in Bilthoven (Laurillard-
laan 6) weer een uitvoering van het Cantatekoor Bilthoven plaats. Onder 
leiding van Herman Schimmel zullen solisten, het Regine Bach-orkest en 
het Koor de Bach-cantates ‘Am Abend Aber Desselbigen Sabbaths’ (BWV 
42) en ‘Der Herr is mein Getreuer Hirt’ (BWV 112) alsmede het ‘Beatus Vir’ 
van Antonio Vivaldi uitvoeren. Liturg is ds. R. van den Beld. De toegang is 
gratis, aan het eind van de dienst vindt een collecte plaats. Er is kinderoppas 
en na afloop van de uitvoering is er een moment van ontmoeting.

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april was het beide keren bomvol in het Dorpshuis van Westbroek.
Alle onderdelen van Vriendenkring waren vertegenwoordigd in het concert met het thema ‘Amerika’. Zowel het publiek als de artiesten kunnen terug kijken 
op twee geslaagde avonden. 

iepen weg!

Van Loo

Dat wil ik ‘effe’ kwijt ….
Donderdagavond 27 maart om 20.07 uur begon de reguliere Raadsvergade-
ring van de Gemeente de Bilt. Er stonden 13 punten op de agenda waarvan 
een aantal, dat tot de standaardprocedures behoorde. 
Punt 6: vaststellen Nota Economisch Beleid 2020, werd een marathondebat. 
Uiteindelijk werd dit punt rond middernacht pas vastgesteld. De betogen 
van de verschillende politieke groeperingen lieten duidelijk zien waarom 
het totale Nederlandse politieke systeem zo intens moeizaam is.

Ik ben maar een heel gewone 70jarige gepensioneerde burger van Maar-
tensdijk met hart voor mijn gezin. Ik voel mij betrokken bij het wel en 
wee van mijn woonomgeving. Het college van de Gemeente de Bilt heeft 
veel werk en energie gestopt in het maken van de Nota Economisch Beleid 
2020. Beetje moeilijke titel maar ik interpreteer het als een werkplan voor 
de lokale bestuurslaag. Een gemeentelijk beleidsplan. Prima initiatief. 
Hulde aan de makers! 

Als de woordvoerders van tenminste drie politieke groeperingen, na uren 
soms ‘oeverloos’ gekrakeel de opmerking plaatsten, dat zij straks niet van 
het college willen horen ‘Ja maar je hebt toen (27 maart 2008) ingestemd 
met de Nota’, dan is dat wel tekenend voor het vertrouwen dat er bij onze 
bestuurders onderling bestaat. (Om nog maar niet over respect te spreken). 
Men is hoofdzakelijk bezig met het punten ‘scoren’ voor de eigen clubjes.
Had de raad in het verleden net zoveel gevoel voor visie getoond, als onze 
nieuwe burgemeester nu doet, was het ‘toneelspel’ (drama) over de ontwik-
kelingen rond Beukenburg niet voor gekomen. De kreet ‘regeren is vooruit-
zien’ is niet alleen landelijk van toepassing maar ook lokaal.

Het is inmiddels zo langzamerhand in Nederland usance om te regeren 
via de op- en aanmerkingen in de media en echt niet met enige vorm van 
visie. Een uitzending van Nova of Zembla of een andere lobby resulteert 
in plotselinge parlementaire activiteit.(Puntjes scoren!) Nu zijn het ineens 
weer ventilatiesystemen in 400000 kersverse nieuwbouwwoningen die het 
moeten ontgelden. Waar blijft die visie toch? Nee, ik zie het werk van de 
politiek zeer somber in.

Ik maakte mij onlangs boos en liep weg bij het (P)raad(s)huis, dat door de 
politiek in Dijckstate werd gehouden. Een van de belangrijkste onderwer-
pen was ‘Respect’. Ik werd benaderd door de organisatie die wilde weten 
wat er fout ging. Ik dacht ‘toch een positieve benadering’. Men maakte een 
afspraak met mij om te praten. Helaas de man kwam niet opdagen. Hij heeft 
ook niet afgebeld. Het zal duidelijk zijn dat het nu niet meer hoeft.

Dank u wel ‘Politiek’!

C.N.Cardinaal, Maartensdijk
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Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Het Wapen van Maartensdijkpresenteert:

Koninginnedag 2008
apres-ski party!!!
Aanvang 21.00 uur (Vol = Vol)

Vrijdag 2 mei
dj Louis en zangeres Celesta  

van de Baja-Beach Club
Aanvang 21.00 uur (Vol = Vol)

www.hetwapenvanmaartensdijk.nl

Eetcafé
Het W

apen van Maartensdijk

Voor een lekkere lunch of diner

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Voorjaars koopjes

Hollandse Spinazie ..... zak 300 gram 0,59

Broccoli ................... 500 gram 0,79

Rucola sla ......................bak 0,99

Trostomaten ............... 500 gram 0,99

Komkommers ................. 2 voor 0,99

Meloen Mix ................. volle bak 1,49

Witte druiven ........ schaal 500 gram 0,99

Aardbeien en Asperges ........

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Hollandse

div. soorten 1,25
Hartige taarten

100 gram 0,79

Kapucyners 
schotel100 gram 0,89

Kantonese kip
met rijst

Gewassen

Hollandse

De echte Italiaanse

Vers gesneden

Pitloze

er zijn weer Asperges

2e bak gratis!!

Volop Hollandse
tegen scherpe 
dagprijzen!!

100 gram

Nieuw

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

STOMPETOREN 
JONGE KAAS

Brugse Beenham
Runderrollade
Fricandeau

Oranjeburgers 
Oranjeschnitsels 
Oranjecordon bleu

Diverse vleeswaren 
Boterhamworst, Schouderham
Grillworst met- of zonder kaas
Gebraden gehakt, Zeeuws spek,
Paardenworst,
Leverworst,
Kookworst

DONDERDAG

MAANDAG / DINSDAG VOORDEEL

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWARENTRIO

ORANJETRIO

100
gram 0.70

3x 100
gram 2.98

3x 100
gram 3.98

Ribkarbonade 
Haaskarbonade 
Lamskoteletten
Varkensoesters 100

gram

100
gram 1.49

1.29

1. Kg. 5.98
1. Kg. 5.98 

1. Kg. 9.50

LEKKER VOOR DE FEESTDAGEN!
DIVERSE KNABBELMIXEN

3 zakken 
voor 5.-

Reclame geldig vanaf donderdag 
24 april t/m dinsdag 29 april

Filet Americain
Grillworst salade
Eiersalade

Op Koninginnedag en op 
Hemelvaartsdag zijn wij 
gesloten.

5 halen / 4 betalen
Wij wensen u 
fijne dagen!

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN PICASSO AUT., GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS, CLIMATE C., 
RAD/CD, ESP, AIRBAGS, CRUISE C, PARKEERHULP, 28000KM ........................................... `05 €.18.950,- 

PEUGEOT
206 CC 1.6 16V ROL GARR, GROEN MET., LMV, AIRCO, ER, CV, SB, ABS,  
AIRBAGS, MLV, CLIMATE C., 37000KM ................................................................................. `04 €.15.950,-
206 1.4 XT 3DRS, L. BLAUW MET., ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFDAK, 146000KM .............. `99 €. 5.950,-
206 1.4 XS, D. BLAUW MET., ER, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS, 76000KM .............................. `03 €. 6.950,-
306 1.6 BREAK NAVIGATION, D. BLAUW MET., AIRCO, ER, CV, RAD/CD/NAVI, 
ESP, MLV, TREKH.,REGENS, 147000KM ................................................................................ `02 €. 7.400,-
607 2.2 16V 160 PK, D. BLAUW MET., CLIMATE C., ER ,CV ,SB, ABS, CRUISE C,  
RAD/CD WISS./NAVI., LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137000KM ........................................ `01 €.9.950,-
PARTNER MULTISPACE 1.6 16V, D. BLAUW, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD,  
2X SCHUIFDEUR, AIRB, 113000KM ....................................................................................... `01 €. 8.000,- 
EXPERT 2.0 HDI, ER, CV, SB, ZILV. GRIJS MET., 87000KM .................................................. `02 €. 8.000,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C2 1.4 AUT., GRIJS MET., CLIMATE C., RAD/CD, ER, CV, SB, 63000KM .............. `03 €.10.950,-
CITROEN C4 1.6 16V LIGNE AMBIANCE, D. ROOD MET., ER, CV, SB, RAD/CD, 
AIRBAGS, ABS, CLIMATE C., 79000KM ................................................................................. `05 €.15.750,- 
CITROEN XSARA 1.6 16V BREAK, BEIGE MET., CLIMATE C, ER, CV, SB, AIRBAGS, 
CRUISE C., RAD/CD, ABS, MLV, 74000KM ............................................................................. `04 €.10.250,-
CITROEN C8 2.2 16V, ZIL. GRIJS MET., ER, CV, SB, CLIMATE C., CRUISE C, LMV, 
ABS, AIRBAGS, 50000KM ...................................................................................................... `05 €.22.750,-
RENAULT MEGANE CC 2.0 16V, D. GROEN MET., HALF LEDER, ER, CV, XENON, 
CLIMATE C., RAD/CD, SB, REGENS, LMV, AIRBAGS, 32000KM ...........................................  €.23.500,- 
RENAULT SCENIC 2.0 AUT., AIRCO, ER, CV, SB, TREKH., CRUISE C.,RAD/CD, .................. `99 €. 6.950,-
RENAULT ESPACE 2.0 AUT, GRIJS MET, ER, CV, SB,TREKH, WINTERBND, E SP, 
ABS, RAD/CD WISS, 121000KM............................................................................................. `02 €. 12.950,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART, CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD, LMV,TREKH, 
ESP, ABS, AIRBAGS, NW DISTRIBUTIERIEM, 159000KM ..................................................... `04 € .22.500,-
VOLVO S 80 2.9 EXCUTIVE AUT., D. BLAUW MET., ER, CV, SB, CLIMATE C, 
RAD/CD/NAVI, CRUISE C., ELEC. STOEL, ESP, AIRBAGS, ABS, 184000 KM ........................ `02 €.11.950,-

BUDGET CARS
CITROEN XANTIA 1.6I, GRIJS MET., KEURIGE AUTO, 146000 KM ....................................... `95 €. 1.750,-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540
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Inschrijving Roefeldag nu geopend
Op woensdagmiddag 11 juni a.s. is er weer de jaarlijkse Roefeldag in 
gemeente De Bilt. Dit jaar is er één Roefeldag voor alle gemeentekernen. 
Alle kinderen in de leeftijd 8 t/m 12 jaar, die woonachtig zijn in de gemeen-
te De Bilt, kunnen op die dag een kijkje nemen achter de schermen bij een 
bedrijf of instelling. Tijdens deze middag kunnen de deelnemers kennis 
maken met de ‘grotemensenwereld’ door zelf mee te ‘werken’. Kinderen 
kunnen zich nu opgeven voor deelname.

In de Roefeldag Nieuw Stijl zijn een paar dingen veranderd. De organisatie 
is in handen van een nieuw team: Stichting Buurtwerk De Bilt en Stichting 
Samen voor De Bilt en krijgt daarbij ondersteuning van Sojos Maartensdijk 
en Gemeente De Bilt. In tegenstelling tot voorgaande jaren is er 1 roefel-
ronde van max. 90 minuten. De minimum leeftijd van de deelnemers is 
verhoogd naar 8 jaar en een centrale afsluiting na afloop van de roefel komt 
te vervallen. We gaan op 2 locaties van start, in De Bilt en in Maartensdijk, 
met een leuke openingsact. De startlocatie hangt af van de roefelplaats waar 
je bent ingedeeld. 

Inschrijven
Vanaf deze week kun je inschrijfformulieren ophalen bij buurthuizen, 
bibliotheken en bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Ook verspreiden 
we een aantal exemplaren op de basisscholen. Het formulier kun je ook 
downloaden via www.debilt.nl onder ‘Meer nieuws uit De Bilt’ of via www.
hoekie.nu. Inschrijvingen moeten vóór 16 mei opgestuurd zijn. 
Dus ben je tussen de 8 en 12 jaar en wil je meedoen; wacht niet af en meld 
je snel aan met een groepje van 3 kinderen plus 1 begeleider. Afhankelijk 
van het aantal roefelplaatsen kunnen max. 300 kinderen meedoen.

Dit wil ik ‘effe’ kwijt…
In wat voor maatschappij zijn we met z’n allen beland? Ik ben vreselijk 
geschrokken van het stukje van Peter van Brenk in De Vierklank van 9 
april. Daarin beschrijft hij hoe hij tijden lang in het geweer is geweest 
om gemeente en wijkagenten in te lichten over ongeregeldheden op het 
schoolplein en de daders daarvan. Maar hoe hiervoor weinig belangstelling 
leek te bestaan. Op dezelfde pagina stond een foto van de afgebrande fiet-
senstalling. In het volgende nummer van De Vierklank onder ‘Klankbord’ 
een stuk ‘Ergernissen’ van Kees Pijpers en een niet mis te verstane limerick 
van Guus Geebel.Waar zijn we met z’n allen beland? Ik dacht juist dat we 
ingezien hadden beter (harder) op te moeten treden tegen vernielzuchtige 
jeugd. Dat het een andere kant op moet dan het gedoogbeleid van de afge-
lopen jaren. Maar tegen deze hangjeugd wordt vrijwel niets gedaan. Moet 
een wijkagent door dik en dun goede vrienden blijven, ook met herrieschop-
pers? En moet een JOP noodzakelijk uit ‘dik roestvrij staal’ bestaan, wil hij 
het overleven? Ik dacht dat vroeger overtreders van de wet bestraft werden 
om ze het onjuiste van hun daden duidelijk te maken. Maar dat was blijk-
baar in andere tijden. 
Dit moest me even van het hart.

Wouter Ekker, De Bilt

Dansmarathon start in Maartensdijk

Op donderdag 24 april doen 9 basisscholen in De Bilt mee aan de dans-
marathon, die onderdeel is van de Campagne ‘Dans mee met Gakpé’. De 
dansmarathon is in samenwerking met Kunst Centraal tot stand gekomen 
en opgenomen in het Kids-programma. Er wordt gedanst door de groepen 
6. Doel van ‘Dans mee met Gakpé’ is Gakpé in De Bilt weer in de schijn-
werpers te zetten en fondsen te werven voor de bouw en inrichting van het 
cultureel-educatieve centrum in het dorp.

Wethouder Mittendorff zal om 8.45 uur met Afrikaans tromgeroffel het 
startsein voor de marathon geven op de Martin Luther Kingschool in 
Maartensdijk. Vervolgens wordt om 09.45 uur de Nijepoort in Groenekan 
bezocht. Na een aantal scholen in Bilthoven en De Bilt eindigt marathon 
om 14.15 uur in de Mathildezaal van het Gemeentehuis met de dans van 
de Bosbergschool uit Hollandsche Rading. Burgemeester Gerritsen zal om 
14.45 uur de marathon afsluiten.

Leerlingen van een VWO3 groep van De Werkplaats vormen die dag de 
verbindende schakel in de marathon. Zij geven samen met wethouder Mit-
tendorff om 8.45 uur het startsein met tromgeroffel. Daarna gaan zij met 
de Afrikaanse trommels langs alle deelnemende scholen. Op elke school 
geven zij daarmee het sein dat de dans kan beginnen. 

Organisatie van de marathon is in handen van de Stichting Ontwikkelings-
samenwerking, die de Vriendschapsband De Bilt-Gakpé onderhoudt. Ver-
dere info bij Truus te Pas-Hartog, tel. 030 2284933 (e-mail tjtpas@casema.
nl) of met Frank Diepstraten, tel. 030 2283062 (e-mail fenydiepstraten@
casema.nl).

De opnameploeg van Teleac maakte 
voor School TV een verhaaltje in de 
serie ‘koekeloere’ over een kinder-
sportdag. De kleine acteurs en actri-
ces van de groepen 1 en 2 speelden 
en zongen er op los. Samen met de 
echte actrices, die de bekende drie 
poppen lieten zingen en praten, brul-
den ze mee. Ze hebben gehold en een 
estafette uitgevoerd en gingen onder 
het toeziend oog van de juffen uit 
hun dak. 
Het was een avontuur van jewelste. 

Ze werden nog kampioen ook en aan 
het einde ontvingen ze allemaal trots 
een medaille.

De opnameploeg van Teleac had met 
toestemming van voetbalvereniging 
SVM gekozen voor het hoofdveld 
als locatie. Daarna was er naar een 
school gezocht. Het ging niet om een 
paar kiekjes, nee, het was allemaal 
echt en spannend. De cameraman was 
er en de geluidsman, de regisseur met 
assistente, de productieploeg en vier 

echte acteurs. Er werden rails uitge-
legd want de camera moest mobiel 
zijn. Ze hebben gerepeteerd. Moesten 
soms een scène overdoen en telkens 
klonk het weer: ‘Koekeloere ja, ja, 
ja.’ 
Vanaf maandag 9 t/m vrijdag 13 juni 
a.s. wordt het om 9.00 uur in de och-
tend op televisie uitgezonden. Elke 
dag een kwartier. Dan kunnen ze 
zichzelf terugzien.    

Helikopter
Toen landde er op woensdagmiddag 
plotseling een echte politiehelikopter 
op het ernaast gelegen tweede veld 
van SVM. Ook al spannend. Eén van 
de kinderen dacht dat hij de gevallen 
blaadjes kwam wegblazen en riep 
dat ook. Maar nee. Het toestel kwam 
voor overleg met collega’s op de 
grond even naar beneden. De politie 
was aan het koekeloeren naar een 
niet op tijd van verlof teruggekeerde 
psychiatrische patiënt van de Lieve-
goed Kliniek in Bilthoven. De man is 
die middag in zwaar verwaarloosde 
toestand onder een bos takken in het 
Ridderoordse bos teruggevonden.

Maartensdijkse schoolkinderen in TV opname 
door Kees Pijpers

Vorige week woensdag en donderdag werden er televisieopnamen gemaakt met een achttiental kinderen van 
de openbare basisschool De Kievit uit Maartensdijk.

Een avontuur van jewelste.

Verkeersexamen
Vorige week hebben alle leerlingen van groep 7 van de basisscholen in De 
Bilt hun theorie- en praktijkverkeersexamen afgelegd. De leerlingen van de 
Bosbergschool in Hollandsche Rading kregen bezoek van de organisator 
van het Verkeersexamen in De Bilt Gerard van Witzenburg die, samen met 
juf Maartje, de toch ietwat gespannen leerlingen vooraf bemoedigend toe-
sprak. Alle kinderen hebben, een enkele na een herexamen, de theorie met 
succes afgesloten. Het praktijkexamen volgde een dag later. Ouders postten 
op diverse plekken en beoordeelden namens de organisatie de verkeershan-
delingen [MD].

Over een week of drie volgt de diploma-uitreiking.
In Maartensdijk reden de examenkan-
didaten een vooraf uitgezet parcours.

Inschrijven vakantieweek WVT

Van maandag 21 t/m vrijdag 25 juli wordt door V.V.S.O. WVT de kinder-
vakantieweek georganiseerd. Aan deze week kunnen alle kinderen in de 
basisschoolleeftijd (peildatum: 1 mei 4 jaar) deelnemen. Elke dag wordt 
aan de kinderen een gevarieerd program¬ma geboden. De bijdrage is voor 
leden 40 euro per kind en voor niet-leden 60 per kind (peildatum voor het 
lidmaatschap 1 januari 2007). Een uitgebreide folder over de week ligt voor 
belangstellenden klaar in het verenigingsgebouw aan de Talinglaan 10 in 
Bilthoven (tel. 030 2284973).
Ook dit jaar wordt bij de inschrijving een maximum van 400 kinderen 
aangehouden. Aanmelden van kinderen is nog mogelijk op de hieronder 
vermelde tijden: Woensdag 23 april van 14.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 
20.00 uur, Donderdag 24 april van 14.00 tot 15.00 uur en Vrijdag 25 april 
van 19.00 tot 20.00 uur.

Jongeren Actief
organiseert
filmavond 

Jongeren Actief organiseert op 
zaterdag 26 april een filmavond 
voor jeugd van 12 tot 16 jaar. 
De zaal gaat open om 19.45 uur, 
de film begint om 20.00 uur. Einde 
voorstelling rond 22.00 uur. Entree 
kost € 2,- p.p. 

Jongeren Actief is een initiatief 
van buurthuis 't Hoekie en WVT 
en werkt volgens de methode 'voor 
jongeren, door jongeren'. Locatie en 
meer informatie: WVT, Talinglaan 
10, Bilthoven. Tel. 030 2284973.
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Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Stormbandset € 7,50

Starbrite zwarte streepverwijderaar € 11,85 

Voortentkastje afsluitbaar € 14,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!

Vind je het een uitdaging om schoolgaande kinderen de tijd van hun leven te geven na school-
tijd en in de schoolvakanties én ben je sportief of juist erg creatief, meer het type voor drama of 

juist helemaal thuis in de natuur? Dan ben je bij ons helemaal op je plaats.

Wij zoeken voor diverse buitenschoolse opvanglocaties per zo spoedig mogelijk 

PEDAGOGISCH MEDEWERKERS M/V.

Diverse dienstverbanden behoren tot de mogelijkheden,
van 14 u/wk (3 werkdagen) tot 26 u/wk (5 werkdagen).

Ook BBL-ers worden uitgenodigd om te solliciteren.

Voor de uitgebreide advertentietekst (incl. bijv. opleidingseisen) en voor meer informatie over 
onze organisatie, verwijzen we je naar onze website: www.kinderopvang-debilt.nl

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 5 mei a.s. 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 of e-mail duidelijk aangeven hoeveel uren/dagen je minimaal/maximaal wilt 
werken?

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

In verband met Koninginnedag 
verschijnt De Vierklank 

volgende week op dinsdag!

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

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

Aardbeien
tompoucen
4 voor € 5,25

(per stuk € 1,65)

Nieuw
Juttersbol

Een lichtmeergranenbolletje
6 stuks voor € 2,25

 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.

Campanula "grasklokje"   3,95
Diverse basket planten  3 voor 3,95
Tulpen  2 bossen  6,-
Alstroemeria  bos  4,95
Bemeste tuinaarde  5 zakken  6,50
Grote zak potgrond 50 liter 3,95

(vaste planten)

(met organische voeding)

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

EXCELLENCE 
Haarkleuring

Bij aankoop van 1 Excellence 
haarkleuring gratis een haardroger!*

*Zolang de voorraad strekt

NU

12,99

GRATIS HAARDROGER!*



De groep vrijwilligers is al meer 
dan 20 jaar het stevige fundament 
onder de landschapsbeheerploegen. 
Zomer, winter, lente en herfst. Weer 
of geen weer. Altijd zijn ze aanwezig 
om beheers- en onderhoudswerk te 
doen op veel plaatsen in de provin-
cie Utrecht. Nooit allemaal tegelijk; 
de een komt één dag in de week, de 
ander meerdere dagen. Maar samen 
maken ze het verschil. 

Draagvlak
Door hun werk en actieve inzet leve-
ren de vrijwilligers een grote bijdrage 
aan het onderhoud van het landschap, 
maar ook aan het versterken van 
het draagvlak voor het landschap in 
Utrecht. Om een indruk te geven van 
de omvang van hun werk; de vrijwilli-
gers onderhouden jaarlijks ongeveer: 
1.500 knotbomen en 1,5 ha hakhout 
in de vorm van bosjes, houtwallen en 
singels. Ze planten honderden bomen, 
hooien 13 ha riet en natuurlijke gras-
land en helpen mee de Amerikaanse 
vogelkers te bestrijden.

Arjan van Kuijk
Eén van die onmisbare vrijwilligers 
is Arjan van Kuijk uit Hollandsche 
Rading. Door omstandigheden was 
hij niet bij de prijsuitreiking, maar 
volgens Nathalie Joosten (voorlicht-
ster van Landschap Erfgoed Utrecht) 
is hij één van de steunpilaren. Arjan 
doet dit al vanaf september 1992. 
Een ‘ploeg’ werkt in wissellende en 
gemiddelde samenstelling van 2 à 3 
vrijwilligers en 3 betaalde krachten 

gedurende 4 dagen per week. Arjan 
doet dit meestal op woensdag. ‘Op 
dit moment zijn we een oude beuken-
haag uit 1750 weer in het zicht aan 
het brengen op landgoed Remmer-
stein tussen Rhenen en Veenendaal, 
een fantastische mooie plek om te 
mogen werken’ vertelt deze enthou-
siaste vrijwilliger. ‘Net als ‘Het Hol’ 
in Oud Loosdrecht. Dat is een (tril-)
veengebied, waar we met alle ploe-
gen samen in augustus de hooi- en 
rietlanden af hooien. Uit het Hol werd 
vroeger veen gestoken voor de open 
haard en deze werd te drogen gelegd 
op stroken land - ook wel legakkers 
genoemd -‘.

Arjan is een natuurliefhebber pur 
sang. Dat blijkt nog eens te meer, 
wanneer hij gedreven verder vertelt: 
‘In ‘Het Hol’ verplaatsen wij ons met 
een boot naar de werkplekken. Eens 
stond ik oog in oog met een volwas-
sen ree, prachtig om mee te maken. 
Ook zijn hier ringslangen en heel 
veel Amerikaanse kreeften te vinden 
en dan zal ik over de rode bosmier en 
knutten maar zwijgen’.

Schaapsdrift
‘Ook de knotwilgen in de weilan-
den aan het eind en ongeveer in 
het verlengde van de Schaapsdrift in 
Hollandsche Rading hebben wij in 
onderhoud; hier komen we eens in 
de 4 jaar om deze te knotten. Vroeger 
mochten wij het snoeiafval ter plekke 
verbranden, wat een prachtig mooi 
groot vuur werd maar met de nieuwe 

wetgeving en aan te vragen brand-
vergunningen is dat helaas niet meer 
van toepassing en word het snoeiafval 
versnipperd. Jammer maar het werk 
word hier niet minder leuk door. Je 
moet wel oppassen voor mogelijk 
nesten van eenden of uilen, die zich 
genesteld kunnen hebben in de holtes 
van de knotwilg’.
Arjan vertelt, dat er ook goede soci-
ale contacten zijn. ‘Er is altijd tijd 
voor een praatje met elkaar als daar 
behoefte aan is. Tussen de middag 
is er tijd voor de lunch en worden de 
wereldproblemen besproken en opge-
lost’, zegt hij met een knipoog. ‘Ik 
ervaar het werk bij Landschap Erf-
goed Utrecht als zeer ontspannend en 
rustgevend en kijk hier iedere week 
weer naar uit. Voor mij is dit een 
goede manier om zorgen van me af te 
zetten en een dag lekker met mijn lijf 
te werken en gezond moe te worden.

Fusie
Landschap Erfgoed Utrecht is de eer-
ste organisatie in Nederland die land-
schap en erfgoed structureel samen-
brengt. Landschap Erfgoed Utrecht is 
ontstaan uit een fusie tussen Erfgoed-
huis Utrecht en Landschapsbeheer 
Utrecht en is gevestigd op het prach-
tige Landgoed Oostbroek (koets-
huis) in de Bilt. Landschap Erfgoed 
Utrecht staat voor behoud, beheer en 
ontwikkeling van het erfgoed en het 
landschap en inspiratie en ondersteu-
ning van de bevolking in de provin-
cie Utrecht, om actief en duurzaam 
betrokken te zijn bij het erfgoed en 

het landschap. Men doet dat, zodat 
het waardevolle van vroeger blijft 
bestaan en er nu en in de toekomst 
van kan worden genoten. Om het 
werk uit te kunnen voeren werkt men 
samen met vrijwilligers en diverse 
externe partijen. 

Landschap Erfgoed Utrecht is een 
stichting. Zij ontvangt subsidie van 
de Provincie Utrecht en is beneficient 
van de Nationale Postcode Loterij. 
Naast het uitvoeren van de basista-
ken werkt men op projectbasis. Deze 
projecten worden gefinancierd door 
diverse externe partijen. Er wordt 

samengewerkt voor en samen met: 
agrariërs, particuliere eigenaren, 
scholen, musea, erfgoedinstellingen, 
gemeenten en de provincie. 

Ook vrijwilliger worden?
Landschap Erfgoed is altijd op zoek 
naar enthousiaste vrijwilligers. Wie 
ook wil meehelpen om het landschap 
in de provincie Utrecht nog mooi-
er te maken kan contact opnemen 
Landschap Erfgoed Utrecht, tel 030 
2205534 of info@landschaperfgoe-
dutrecht.nl. Kijk voor meer informa-
tie over de mogelijkheden op: www.
landschaperfgoedutrecht.nl.
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Een knotwilg of knoot hoort typisch thuis in de Hollandse poldergebieden. 
Knoten zijn niet alleen beperkt tot het westen van het land. Op alle vochtige 
gronden in Nederland zijn wel geknotte wilgen te vinden. 
Aanvankelijk dienden geknotte wilgen om enige beschutting tegen wind 
te geven. Tegenwoordig wordt de architecturale verschijningsvorm op 
prijs gesteld en niet in de laatste plaats is het een biotoop voor vogels en 
planten.

Knoten begeleiden menige poldersloot, polderweg en boerenkavel. Geknot-
te wilgen langs een weidekavel hebben het voordeel, dat er genoeg licht en 
regen kan doordringen tot op de grond onder de boom. Het is geenszins in 
concurrentie met de grasproductie voor de beweiding met vee. Heel vroeger 
was wilgenhout gewoon brandstof voor in de keuken en nog ver daarvoor, 
in het Neolithicum, dankbaar bouwmateriaal voor de eerste, eenvoudige 
woningen. Knotwilgen worden angstvallig in stand gehouden, omdat ze 
zo typerend zijn voor bepaalde landschappen. Vroeger door de boeren, 
tegenwoordig door voornamelijk enthousiaste vrijwilligers in het kader van 
landschapsbeheer.
Het knotten van een witte wilg moet zeker om de drie tot vier jaar worden 
uitgevoerd. Slechts weinig bomen verdragen een zo ingrijpende snoeibeurt. 
Voortdurend moeten de wonden zich herstellen en moeten nieuwe scheuten 
worden aangemaakt. Knotwilg is het resultaat van vormwil. Toch moet 
worden gesteld dat het terugzetten van de 'pruik' tevens het behoud van de 
boom is. Ze blijft er aan de top jong bij, aan de basis wordt meer en meer 
het verouderingsproces zichtbaar met de toeneming van de leeftijd. [bron: 
neerlandstuin.nl]

Arjan van Kuijk: ‘Ook deze knotwilgen in de weilanden nabij de Schaapsdrift 
hebben wij in onderhoud’.

Arjan van Kuijk:
natuurliefhebber pur sang

door Henk van de Bunt

Op woensdag 16 april reikte Frans ter Maten, directeur van Landschap Erfgoed Utrecht, tijdens de 
jaaravond de Wilgenknotter uit aan de vrijwilligers van de vier landschapsbeheerploegen. De Wilgenknotter 

is een wisseltrofee voor personen of instellingen die zich op bijzondere wijze inzetten voor het natuur- en 
landschapsbeheer in de provincie Utrecht.

De Wilgenknotter (een wisseltrofee) was voor de vrijwilligers van de vier landschapsbeheerploegen. Arjan van Kuijk 
was niet bij de prijsuitreiking aanwezig.

Boomkwekergilde verzorgt lezing
De vier leden van het boomkwekergilde uit Boskoop verzorgen voor Groei en Bloei 3 korte diaseries over vorm-
snoei, enten op stam en het stekken van materiaal met daarna demonstraties van datgene wat te zien was. Tevens 
verzorgen zij een grondmonsteronderzoek naar de ph(zuurgraad) en bemesting van uw tuingrond. Beide uitslagen 
worden met schriftelijk advies overhandigd. Men dient hiervoor 300 gram bodem in een zakje mee te brengen. Er 
moeten verspreid over de tuin enkele monsters genomen worden tot een diepte van 20 cm voor sier- en moestuin en 
tot 6 à 10 cm voor een gazon. Voor deze duotest wordt een bescheiden vergoeding van 1,50 euro gevraagd. 

De avond wordt op dinsdag 6 mei gehouden in De Magneet, Julianalaan 44 in Bilthoven en begint om 20.00 uur. 
Niet-leden betalen 2,50 euro.



In boeken en op tentoonstellingen 
wordt sinds de jaren vijftig van de 
vorige eeuw veel aandacht besteed 
aan het interieur van de huizen in 
Nederland. De meeste musea hebben 
fraai ingerichte stijlkamers, waarin 
oude huishoudelijke gebruiksvoor-
werpen, wandbekleding en antiek 
meubilair is te bewonderen. Het is 
echter opvallend dat in boeken en 
musea meer aandacht aan de inrich-
ting van de huizen van goed gesitu-
eerde bewoners wordt besteed dan 
aan het interieur van het huis van een 
doorsnee familie in die tijd.

Wandtapijten
Het woord ‘behang’ geeft al iets prijs 
over het ontstaan ervan. Tot begin 
18de eeuw was het in Europa gebrui-
kelijk om voor de wanden in een 
huis losse wandtapijten te ‘hangen’. 
De oude Egyptenaren deden dit al 
en later ook de Romeinen. Via de 
Moren uit Afrika raakte het Cordo-
baans leer als wandbekleding eerst 
in Portugal, Spanje en later ook in de 
rest van Europa in de mode. Vanaf 
de 18de eeuw werden via Frankrijk 
zijde, katoen, fluweel en trijp (een 
fluweelachtige stof) als wandbekle-
ding gebruikt.

Papier
Door de Oost-Indische Compagnie 
raakte papier, dat de Chinezen al 
sinds eeuwen als wandbekleding 
gebruikten, in Europa bekend. In het 
begin beschilderden kunstenaars in 
opdracht het wandpapier met prach-
tige voorstellingen. Aanvankelijk 
waren dit grote vierkante stukken 
papier. Begin de 19de eeuw was er 
in Enkhuizen een atelier waar het 
behang seriematig werd beschilderd, 

‘panoramabehang’ werd dit genoemd. 
Vanaf de 20ste eeuw kwamen er 
fabrieken, die rollen behang van 7,5 
en later 10,5 meter lang en 52 cm 
breed maakten. Er werden rollen gele-
verd met effen papier, andere waren 
voorzien van een artistieke kleur of 
lijnmotieven. Het meest gebruikte en 
tevens goedkoopste behang werd van 
naturelpapier gemaakt. 
Reeds tijdens de fabricage wordt de 
papierbrij al gekleurd. Dit behang 
heeft daardoor aan beide zijden 
dezelfde kleur, ook wel grondkleur 
genoemd. Wanneer het papier om 
verkleuring tegen te gaan alleen aan 

de voorzijde van een kleur wordt 
voorzien, heet dit ‘gegrondeerd’ 
behang. Gesatineerd behang wordt 
gemaakt van effen papier dat tij-
dens het walsen een glanzende laag 

krijgt. Ingrain papier is een imitatie 
van zijde waarbij een laag geverfde 
papierstof met een laag ongeverfd 
papier samen wordt gewalst. Ook 
fluweel werd vroeger geïmiteerd en 
heette velouté papier. Dit werden 
reliëfpapieren genoemd waartoe ook 
andere geïmiteerde geweven stoffen 
en geïmiteerd leer behoorden.

Betengelen
Voor de Tweede Wereldoorlog werden 
de meeste binnenmuren in een huis 
niet glad gestukadoord, maar door de 
metselaar met een stoffer aangestre-
ken, ‘gewassen cement’ genoemd. De 

muren hadden dan vaak een ruw en 
hobbelig oppervlak, waarop moeilijk 
behangen kon worden. Door ze ‘te 
betengelen’ werden ze glad gemaakt. 
Een arbeidsintensief karwei. Een 
behanger begon met het repareren 
van eventuele gaten en scheuren in 
de muur. Hierna bracht hij boven en 
onder horizontale dunne houten latten 
van 4 tot 5 cm breed op de muur aan, 
die hij met gegalvaniseerde spijkers 
met grote kop vastzette. Daartussen 
kwam een aantal verticale latten. Op 
dit raamwerk werd linnen of jute 
gespannen. Hierop plakte de behan-
ger ‘grouw’, dit was grondpapier of 
oude kranten. Door het vocht van het 
plaksel werd het papier zacht waarna 
het met een harde schuier of borstel in 
de linnen of jute ondergrond kon wor-
den geborsteld. Het resultaat was een 
gladde en egale ondergrond waarop 
prima behangen kon worden. Het 
behangplaksel, ‘grondpap’ genoemd, 
werd gemaakt van gekookt rogge-
bloem. Het zetmeel in de roggebloem 
veroorzaakte een prima hechting. De 
banen behang werden met de randen 
over elkaar heen geplakt. Een rol 
behang was 52 cm breed met aan 
ieder zijde een rand van 1 cm, die er 

aan één zijde af moest om het behang 
over de zelfkant van de vorige baan te 
plakken. Een amateur knipte de rand 
er meestal voorzichtig met een schaar 
af, terwijl de vakman een lange stalen 
lat over het papier op de plaktafel 
legde en de rand er met een groot 
slagmes met een beweging af sneed. 

Gladde ondergrond
Na de oorlog werden de wanden in de 
meeste huizen glad gestukadoord en 
kan er meestal rechtstreeks op worden 
behangen. Roggebloem is vervangen 
door behangplaksel dat met koud 
water vloeibaar wordt gemaakt. De 
banen worden ook niet meer met de 
randen over elkaar heen, maar tegen 
elkaar aan geplakt. De vakman werkt 
tegenwoordig met behang dat op rol-
len van 30 meter wordt geleverd.

Schildersbazen
Anton Kooy werkte tot 1953 bij 
Johan van Rossum, die zijn schilders-
werkplaats links van de Hersteld Her-
vormde Kerk aan de Dorpsweg 42a 
had. In hetzelfde gebouw was achter 

de werkplaats, de bewaarschool van 
Maartensdijk. Later is de werkplaats 
inclusief bewaarschool verbouwd tot 
woning voor de koster van de kerk. 
Johan van Rossum was niet alleen 
een bekwaam huisschilder maar ook 
bekend om zijn wandschilderingen, 
die hij in het Koningin Wilhelmina-
gebouw - het eerste dorpshuis van 
Maartensdijk - maakte. Op de plek 
van dit inmiddels afgebroken gebouw 
staat nu het Sojosgebouw waarin de 
wandschilderingen van Johan van 
Rossum weer een ereplaats hebben 
gekregen. 
De tweede schildersbaas in het 

dorp was Piet Schaffelaar, die aan 
de Molenweg 21 woonde en zijn 
werkplaats rechts van de boerderij 
Koddestein aan Dorpsweg 61 had. 
Evert Boshuis die eveneens aan de 

Molenweg woonde, heeft destijds het 
bedrijf van Schaffelaar voortgezet en 
had zijn werkplaats bij zijn huis. 
Johan van Rossum is in 1957 over-
leden. Een van zijn zoons heeft het 
bedrijf voortgezet aan de Dorpsweg 
178. Nadat hij ophield, heeft een 
van zijn medewerkers, Gijs Boshuis, 
het schildersbedrijf overgenomen en 
zich op de hoek van de Bernhardlaan 
met de Marijkelaan gevestigd, als 
schildersbedrijf G. Boshuis v/h Van 
Rossum.
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Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

De fam. van Rossum voor de werkplaats aan de Dorpsweg 42A, v.l.n.r. Johan, 
Gijsbertus met echtgenote Gijsbertha en Jan van Rossum.

Johan en Gijsberta van Rossum op 
oudere leeftijd.

Piet Schaffelaar met echtgenote Nel Niekerk. In het midden Evert Boshuis. 
Piet Schaffelaar droeg nog een, zoals op de foto te zien is, originele lange 
schilderskiel, die tot aan zijn voeten reikte. Wanneer hij fietste, moest hij de 
kiel tot aan zijn middel oprollen.

De schilderswerkplaats van Piet Schaffelaar aan de Dorpsweg als detail op 
het schilderij van de boerderij De Hulk.

Behangen is een vak apart
Onlangs vertelde Anton Kooy uit Hollandsche Rading hoe er in het midden van de vorige eeuw werd 

behangen. Anton is inmiddels 76 jaar oud en heeft in zijn jeugd tot 1953 bij huisschilder Van Rossum in 
Maartensdijk gewerkt. Daarna heeft hij zich verder ontwikkeld in het schildersvak en er later als docent bij 

de PTT les in gegeven. Over hoe er vroeger werd behangen, kan hij boeiend vertellen.

Evert Boshuis met zijn echtgenote.

Behangers bezig met het betenge-
len van een wand (Foto uit ‘linnen, 
restauratie, spannen, schildertechnie-
ken’ door Jan Heesters).



Mantelzorg is de zorg voor chronisch 
zieken, gehandicapten en hulpbe-
hoevenden door naasten; dit kunnen 
familieleden zijn, maar ook vrienden, 
kennissen of buren. Kenmerkend is 
de al bestaande persoonlijke band 
tussen de mantelzorger en zijn of 
haar naaste; de hulp wordt bijna altijd 
verleend uit liefde of persoonlijke 
betrokkenheid. Soms zelfs tot 24 uur 
per dag.

In Nederland zijn er 3,7 miljoen 
mensen, die meer dan normaal zor-
gen voor een ander. Daarvan zijn 
er 750.000 mensen die meer dan 
8 uur per week en langer dan 3 
maanden deze zorg verlenen. Veel 
mantelzorgers vinden hun werk van-
zelfsprekend maar komen toch op den 
duur in de problemen. Mantelzorg 
is vaak moeilijk te combineren met 
een betaalde baan, de zorg aan ande-

ren overdragen is moeilijk en soms 
ook worden er door de mantelzorgers 
extra kosten gemaakt. Mantelzorg 
wordt niet betaald. 

Mantelzorg en WMO
Elke gemeente heeft er sinds de 
invoering van de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning een kerntaak 
bij gekregen: het ontwikkelen van 
beleid waardoor overbelasting van 
mantelzorgers wordt voorkomen. De 
gemeentes dienen Steunpunten Man-
telzorg te ondersteunen, te faciliteren 
en te subsidiëren. De ondersteunende 
taken van de Steunpunten aan mantel-
zorgers zijn het geven van informatie 
en advies, praktische en emotionele 
steun. 
De Gemeente De Bilt heeft het Steun-
punt Mantelzorg ondergebracht bij 
de Stichting Welzijn Ouderen in het 
besef dat het Steunpunt in afwijking 

van de Stichting niet leeftijdsgebon-
den is. Het Steunpunt in De Bilt draait 
goed, in Maartensdijk kwam het tot 
op heden moeizaam van de grond, 
mede gezien het beperkte aantal 
beschikbare uren. Met de uitbreiding 
van 12 uur per week heeft het Steun-
punt Maartensdijk nu ook een eigen 
gezicht gekregen: Hagar Janssen. 

Elkaar leren kennen
De eerste periode gaat Hagar voor 
een groot deel gebruiken om zichzelf 
en haar werkzaamheden onder de 
aandacht te brengen bij mensen uit 
Maartensdijk, Hollandsche Rading, 
Westbroek en Groenekan. Hagar 
Janssen heeft eerst de HBO-opleiding 
Culturele en Maatschappelijke Vor-
ming gedaan en vervolgens 4 jaar 
Theologie gestudeerd in Utrecht. Tij-
dens deze studie kwam zij in contact 
met de SWO en is ze bij de SWO in 

dienst getreden als cursuscoördinator. 
De vacature bij het Steunpunt Maar-
tensdijk e.o. sluit aan bij haar oprech-
te interesse in mensen en om zich 
volledig toe te rusten is ze onlangs 
gestart met de Post HBOopleiding 
Mantelzorgondersteuning.

Om zichzelf en haar nieuwe werk-
zaamheden bekend te maken zal zij 
informatieavonden gaan organiseren 
en wellicht ook lezingen geven. Het 
seizoen is bijna afgelopen maar op 
dinsdag 20 mei is er nog eenmaal 
een bijeenkomst van de Contactgroep 
voor alle mantelzorgers in Maartens-
dijk en omliggende kernen. Deze 
wordt nog niet geleid door Hagar. 
In de zomerperiode zal Hagar samen 
met Willemien Hak, mantelzorgcon-
sulent van het Steunpunt De Bilt een 
nieuw jaarprogramma samenstellen. 

Werkzaamheden
Naast deze werkzaamheden is zij al 
gestart met het spreekuur Mantel-
zorg in Dijckstate: elke dinsdag van 
10.30 tot 11.30 uur. Iedereen kan 
daar terecht met zijn of haar vragen 
over mantelzorg. ‘Want zorgen voor 
iemand kan heel veel voldoening 
geven, maar het wordt toch soms 
moeilijk om een evenwicht te vinden 
tussen zorg voor de ander en zorg 
voor jezelf. Zorgen voor iemand kan 
je volledig uitputten, juist ook omdat 

de zorg vaak gegeven wordt vanuit 
een relatie. Het is dan heel moeilijk 
om deze zorg te bespreken met ande-
ren. Toch kan een gesprek helpen om 
niet verder geïsoleerd te raken van de 
eigen contacten’, vertelt Hagar.
Ook is het mogelijk om een afspraak 
te maken met Hagar zodat zij de 
mantelzorger thuis bezoekt en daar 
het gesprek aangaat. ‘Elkaar ontmoe-
ten bij de contactgroep of thuis in 
een veilige omgeving en elkaars pro-
blemen, zorgen en vragen herken-
nen, erkennen, waarderen én van daar 
uit samenwerken is heel belangrijk’, 
besluit ze. Hagar Janssen is ook tele-
fonisch bereikbaar op telefoonnum-
mer 030 2203490 of 0346214161.
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Agenda

Optreden ‘Windstilte’
Het koor stelt de enthousiaste bemanning voor van de driemastbark ‘Wind-
stilte’ en laat zich graag ronselen door een ieder, die naar hen wil luisteren. 
Het stormt waar ‘Windstilte’ komt. In 1990 is het shantykoor ‘Windstilte’ 
door een ‘stelletje vrijbuiters’ opgericht. Het repertoire bestaat uit ‘Oud 
Hollandsche’ liederen en ‘Zeemansliederen’ (shanties, ritmische werklied-
jes). Een optreden van een shantykoor brengt altijd sfeer en gezelligheid 
met zich mee, dus kom naar hun optreden zodat u deze sprankelende, spet-
terende avond niet mist. Datum: Vrijdag 25 april 2008. Locatie: recreatie-
ruimte Dijckstate in Maartensdijk. Tijd: 19.30 uur (zaal open 19.15 uur). 
Kosten: 3,50 euro (incl. 1 x koffie of thee).

Fietsclub weer van start
De Fietsclub bestaat uit mensen die een gehele dag fietsten in de omgeving 
van Maartensdijk. Zij starten met een kop koffie en gaan daarna, bepakt 
met lunchpakket, op pad. Onderweg picknicken ze op een bankje of bij een 
omgewaaide boom. De ene keer wordt er gefietst langs plassen en weide; 
de andere keer door bos en heide, de gemiddelde afstanden zijn ongeveer 
40 Kilometer.
Voor de dagroutes zie het ‘Fietsprogramma 2008’ (op te vragen bij de Maar-
tensdijkse vestiging van de SWO. Bent u graag buiten en vindt u met elkaar 
fietsen ook leuk; meld u dan aan bij deze fietsclub! Iedere 1ste en 3de dins-
dag v.d. maand (april t/m oktober en niet verplicht iedere keer mee te gaan!) 
Start in de recreatieruimte van Dijckstate om 10.00 uur. Voor informatie 
en aanmeldingen: SWO vestiging Maartensdijk tel: 0346 214161 of fam. 
Korevaar tel: 0346 211736.

Voetreflexzone massage
Te beginnen dinsdag 13 mei (van 10.00 tot 12.00 uur) start SWO De Zes 
kernen De Bilt workshops voetreflexzone massage. De totale serie bestaat 
uit 3 ochtenden van twee uur. Geleerd wordt voeten op een bepaalde manier 
te masseren. Het masseren van bepaalde gebieden op de voeten heeft een 
gunstige invloed op klachten als o.a. hoofdpijn, rugpijn en buikpijn. 
De kosten zijn 24 euro voor totaal 3 lessen. Pen en papier mee te brengen 
alsmede twee handdoeken. Voor meer informatie en/ of inschrijven SWO-
vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6, tel. 030 2203490.

Naaigroepje
Iedere dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur kunt u creatief bezig zijn in Buurt-
huis ’t Hoekie. U kunt dan gebruik maken van onze ruimte, naaimachines 
of schildersezels. Gewoon gezellig samen handwerken en tekenen enz. Er 
is geen docent bij aanwezig! De bedoeling is om vooral gezellig samen 
met een naai-, haak-, of breiwerk, tekenen enz. bezig te zijn, en elkaar tips/
ideeën te geven, of op weg te helpen. U kunt iedere dinsdag, wanneer het 
u uit komt komen. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. De kosten voor 
een ochtend zijn 2 euro. Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2, tel. 030 2201702, 
info@hoekie.nu.Dat was een leuke dag!

Een dagje genieten
Afgelopen zaterdag hebben de sporters, waaronder een groot aantal Maartensdijkers, van Sportstichting Samen 
Verder kunnen genieten van een aangeboden sport- en speldag op het terrein van Reinaerde in Den Dolder. De 
sportdag werd mogelijk gemaakt door een match die ontstaan was tijdens de afgelopen Beursvloer De Bilt. Daar 
waren vrijwilligers van de Sportstichting aanwezig en werden er contacten gelegd met De Biltse Hoek en Reinaerde. 
Reinaerde bood hun sporthal en zwembad aan en een aantal begeleiders en De Biltse Hoek nam de lunch voor hun 
rekening. De veertig sporters, allen met een verstandelijke beperking, hebben genoten van de sport, het spel, het 
zwemmen en ook zeker de aandacht van alle vrijwilligers [MD].

Het was heerlijk toeven in het zwembad van Reinaerde.

Hagar Janssen: Mantelzorgconsulent 
Steunpunt Maartensdijk e.o.

Herkennen, erkennen, waarderen en samenwerken

door Marijke Drieenhuizen 

Door de uitbreiding van het aantal uren voor het Steunpunt Mantelzorg, dat is onder gebracht bij SWO 
De Zes Kernen De Bilt,  is Hagar Janssen sinds kort de nieuwe mantelzorgconsulent van het Steunpunt 

Mantelzorg Maartensdijk e.o. Tot voor kort was zij cursuscoördinator bij de SWO. 

Hagar Janssen is al gestart met het 
spreekuur Mantelzorg in Dijckstate: 
elke dinsdag van 10.30 tot 11.30 uur.

Dat was een leuke dag!
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UIT EIGEN 
GRILLOVEN

UIT EIGEN 
GRILLOVEN

Week 17 2008
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 26 april 2008.

Uw boodschap is het belangrijkst
Daarom is ons assortiment nog meer afgestemd op uw wensen!

Viña Mar reserva wijn
chardonnay, merlot 
of pinot noir
uit Chili
fles 750 ml
Alcohol onder de 16, 
nog even niet.

Tapas pesto groen 
of groene olijf knoflook
bakje 100/165 gram

Aviko frieten
pommes, Vlaamse, oma’s smul of kreukel
uit het vriesvak
zak 750 gram/1 kilo

Varkensrollade
100 gram

Rosbief
100 gram

Elke zaterdag hebben wij 
demonstraties bij ons in de winkel, 
waar u kunt proeven van speciaal 
voor u geselecteerde producten. 

Kom 
proeven...

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

302_ADV_WK17_1-1.indd   2 17-04-2008   18:42:00



 De Vierklank 11 23 april 2008

advertentie

In 2006 werd door de Rotaryclub De 
Bilt-Bilthoven een midzomerfeest 
georga¬niseerd voor verstandelijk 
gehandicapten op het Agterberg-
terrein aan de Voordorpsedijk in 
Groenekan. De nadruk lag die mid-
dag op muziek, de Biltse Harmo-
nie verleende haar medewerking en 
Conny Vink nam het vocale gedeel-
te voor haar rekening. De middag 
werd afgesloten met een maaltijd 
die gecaterd werd vanuit Hotel De 
Biltsche Hoek. De gasten werden 
aangebracht door o.a. Abrona in 
Zeist. Die middag hebben ongeveer 

200 gasten en hun begeleiders een 
onvergetelijke middag beleefd.

Op basis van dit succes is beslo-
ten om in 2008 weer een dergelijk 
evenement te organiseren. Omdat 
de tent niet meer beschikbaar is, 
is uitgekeken naar een alternatie-
ve locatie. Ook is gekeken of er 
naast de muziek en een maaltijd een 
nieuw element in het programma 
zou kunnen worden aangebracht. 
Dat bracht de Rotary in contact met 
de Stichtsche Cricket- en Hockey-
club (SCHC). Deze club wil graag 

structureel een sportief programma 
opzetten voor de gehandicapten. 
Daarmee is de basis gelegd voor een 
‘sportief midzomerfeest’ op 21 juni 
2008 van 15.00 uur tot 20.30 uur in 
en rondom het clubhuis van SCHC 
aan de Kees Boekelaan te Bilthoven. 
Geen geldinzameling dus, maar een 
feest dat gemaakt wordt voor en met 
de verstandelijk gehandicapten. 

De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Verreweg het belangrijkste 
onderdeel in de organisatie zijn uiter-
aard de gasten. De omvang van het 

feest zal kleinschaliger zijn dan in 
2006. Gedacht wordt aan maximaal 
zo'n 75 gasten, die afkomstig moe-
ten zijn uit de Bilthoven, De Bilt, 
Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek. 

Om de gasten bij elkaar te krijgen 
zullen diverse instanties, die zich 
bezighouden met gehandicapten-
zorg en/of gehandicaptensport bin-
nen de gemeente, worden benaderd. 
Individueel of per groep kunt u 
zich uiteraard ook aanmelden als 
deelnemer voor die middag. Uiter-
aard zijn er geen kosten verbonden 
aan deelname. Aanmelden kan via 
de website van de rotaryclub www.
rotarydbb.nl of telefonisch bij mw. 

Rosemarie Becker (06 22488952) of 
André Kronenburg (030 2204043).

De plaatselijke rotaryclub De Bilt-
Bilthoven wil met enige regelmaat 
dit soort middagen gaan organise-
ren. 

Zij vertrouwt erop dat de plaatselijke 
bedrijven en ondernemers dit initia-
tief zullen steunen en dit zullen laten 
blijken door als sponsor te willen 
optreden. Heeft u interesse, meldt 
u dan aan via de website. Nadere 
informatie over het programma zal 
te zijner tijd vermeld worden op de 
genoemde website www.rotarydbb.
nl De Biltse Harmonie heeft opnieuw 
haar medewerking toegezegd.  

Bijna leek het doek voor Voordaan 
definitief gevallen en degradatie een 
feit. Na de 2-1 nederlaag tegen Rotter-
dam stond directe concurrent Pinoké, 
dat een half uur later was begonnen, 
met 2-0 voor tegen Tilburg. Gelukkig 
voor de ploeg uit Groenekan speelde 
Pinoké nog met 3-3 gelijk waardoor 
Voordaan nog steeds rechtstreekse 
degradatie kan ontlopen in de laatste 
competitiewedstrijd.

Hoewel Voordaan negen wedstrijden 
op rij verloren had bleek van een 
aangeslagen ploeg in Rotterdam geen 
sprake. Ook voor de thuisploeg stond 
er voldoende op het spel met een 
play off plek. Voordaan opende sterk 
en wist de compleet thuisploeg met 
geconcentreerd combinatiespel in het 
eigen stadion prima partij te bieden. 
Voordaan had zelfs op voorsprong 
moeten komen. 

Een harde voorzet van rechts werd 
prachtig door Sander Collewijn bij de 
tweede paal binnen getipt. De stadi-
onspeaker riep de verassende treffer 
reeds om maar tot grote verbazing 
van het hele stadion keurde het arbi-
trale duo de treffer op onbegrijpelijke 

wijze af. Grote tumult op en rond het 
veld en protesten van Groenekanse 
zijde. Het mocht echter niet baten en 
het werd zelfs erger. Voordaan was zo 
ontdaan dat enkele minuten later Rot-
terdam op voorsprong kwam door een 
snelle combinatie in het midden via 
international Jeroen Hertzberger 1-0.

Na deze achterstand een nog gedre-
vener en agressiever Voordaan. Onder 
leiding van een sterk spelende Chris-
tiaan Cavallet, bezig aan zijn laatste 
hoofdklassejaar, drong Voordaan aan 
en kreeg een aantal kansen. Na rust 
hetzelfde beeld. Een ongevaarlijk 
Rotterdam tegen een gedreven en 
scherp Voordaan. Bijna maakte Just 
van den Broek de gelijkmaker. Op 
snelheid liet hij Sohail Abbas één op 
één kansloos maar zijn schot rand cir-
kel ging over. Even later was het wel 
raak. Na wat gerommel in de Rotter-
damse cirkel was het nu wel Just van 
den Broek die de gelijkmaker binnen 
drukte; 1-1.

Voordaan bleef goed in de wedstrijd 
en behield het betere van het spel. 
Toch was het uiteindelijk Rotterdam 
dat met de drie punten aan de haal 

ging. Het was weer Jeroen Hertz-
berger die tien minuten voor tijd van 
dichtbij de winnende treffer maakte 
2-1 uit een vrije slag. Ondanks een 
slotoffensief van Voordaan en een 
veldoverwicht konden er geen grote 
kansen meer worden gecreëerd zodat 
Voordaan met recht op meer maar 
met lege handen huiswaarts ging.

Voordaan coach Rob Haantjes was 
vol vertrouwen na afloop: “Het was 
even afzien door het wachten op de 
definitieve uitslag van Pinoké maar 
we hebben vandaag bewezen dat 
we nog niet afgeschreven zijn. We 
hebben weinig weggegeven en een 
compleet Rotterdam het knap lastig 
gemaakt. Het kwartje moet een keer 
goed vallen. Volgende week halen we 
alles uit de kast halen om te winnen, 
het zit er echt in!”

Zondag tijdens de laatste competitie-
wedstrijd wacht thuis Oranje Zwart 
als tegenstander in het Groenekan-
se bos. Voordaan moet winnen en 
hopen dat directe concurrent Pinoké 
uit bij SCHC niet wint pakt. Het 
beloofd een spannende zondag te 
worden…………..

Sportief Midzomerfeest

Onterechte nederlaag geeft vertrouwen 
voor laatste wedstrijd 

Zaterdag 26 april vieren over de 
gehele wereld miljoenen mensen 
van 10.00 tot 11.00 uur lokale 
tijd Wereld Tai Chi-dag. Door het 
draaien van de aarde gaat er zo de 
gehele dag een golf van Tai Chi 
over de wereld. Deelnemers her-
denken daarmee de geboortedag 
van Chan San Feng, de grondlegger 
van Tai Chi. 

Voor de tweede maal in haar 
bestaan doet de plaatselijke afde-
ling van Judokan Maartensdijk aan 
deze dag mee. Belangstellenden 
voor de demonstratie zijn van harte 
welkom. Vorig jaar waren er veel 
kijkers op af gekomen waarvan een 
flink deel spontaan ging meedoen.
Tai Chi is van oorsprong een Chi-
nese vechtkunst. In de Westerse 
wereld kennen we deze kunst ech-
ter als een bewegingsleer voor 
innerlijke gezondheid en ontspan-

ning in een jachtige wereld. Men 
leert zichzelf verdedigen tegen 
stress, weersinvloeden en begin-
nende kwaaltjes. Gevorderden 
leren ook de ‘vecht’-kant van Tai 
Chi. Wereldwijd zijn er miljoenen 
beoefenaars in verschillende stijlen 
bij ontelbare scholen.

Op 26 april wordt om 9.30 uur 
op het Maertensplein gestart met 
opwarmen. Iedereen is welkom om 
mee te doen. Ervaar zelf de wer-
king van Tai Chi. Om 10.00 uur 
beginnen de demonstraties, waar-
onder ook één met zwaard. 

De afsluiting is om 11.00 uur, waar-
na er gelegenheid is om vragen 
te stellen. Bij slecht weer wordt 
uitgeweken naar de binnentuin van 
Dijckstate. Voor informatie: Mieke 
Jans, tel 06 47763465. Zie ook:  
www.judokan.nl [KP]

Wereld Tai Chi-dag voor 
tweede maal in Maartensdijk

Adverteren in  de Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92



Donateurs hebben 15 euro voordeel
Dit jaar een voordeeltje voor trouwe 
donateurs van de Oranjevereniging. 
Elke donateur die zijn donatie voor 
2008 heeft betaald kan op 30 april 
in de informatiestand 3 knipkaarten 
afhalen. Samen zijn de knipkaarten 
goed voor 30 keer gebruik van de 
attracties. Als de donateur daar nog 
aan te kort komt, kan hij/zij extra 
knipkaarten kopen in de informatie-
stand. 

Demonstratie Maartensdijkse Brand-
weer van 13.00 tot 14.00 uur 
Tijdens de demonstratie Technische 
hulpverlening zal de Brandweer hun 
teamspirit, kennis en vaardigheden 
tonen aan het publiek. 

Verloting van 09.00 tot 18.00 uur
Hoofdprijs: Rondvlucht boven Maar-
tensdijk, 
2de prijs: digitale videocamera 
3de prijs: een wekkerradio

Omdat de organisatie van een dag 
als Koninginnedag veel geld kost en 
het aantal adverteerders en andere 
sponsoren wat terugloopt is er, om het 
financieel rond te krijgen, een loterij 
opgezet. De gehele dag kan men loot-
jes kopen. Voor 1 euro steunt u het 
werk van de Oranjevereniging,  zodat 
er een leuke dag kan worden georga-
niseerd. Er worden maximaal 1000 
lootjes verkocht en op=op. Tijdens 
een pauze van de Oranjeshow, rond 
18.00 uur, zullen de gelukkige prijs-
winnaars bekend gemaakt worden.

Sterk Spul van 14.00 tot 15.00 uur 
speciaal voor 55 plussers in Dijck-
state
Speciaal voor de wat oudere Maar-
tensdijkers hebben we een eigen 
programmaonderdeel ingepast: een 
optreden geregeld van de mannen-
groep Sterk Spul. Het repertoire 
bestaat uit bekende Nederlandstalige 
smartlappen en levensliederen, lek-
kere meezingers dus die altijd voor 
extra gezelligheid zorgen. De naam 
Sterk Spul’’  slaat op de gemiddelde 
leeftijd van de zangers, op de tranen-
trekkers die ze zingen en wellicht ook 
wel op het sterke spul waar ze van 
houden. Bij binnenkomst worden per 
(oudere) bezoeker twee consumptie-
bonnen uitgedeeld. In de pauze kan 
daarmee wat besteld worden. 

Oranjeshow van 16.00 tot 19.00 uur 
in de tent
De grote spetterende Oranjeshow mag 

al gerekend worden tot de klassiekers 
van de viering van de Maartensdijkse 
Koninginnedag. In de tent op de par-
keerplaats voor Dijckstate zullen ook 
dit jaar weer Maartensdijkers te zien 
zijn die hun talenten op zang-, dans- 
of playbackgebied willen laten zien. 
Maar als je bijvoorbeeld een goede 
goochelact hebt of je kunt heel mooi 
muziek maken, dan ben je ook van 
harte uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen. Wel moet je vooraf ingeschre-
ven hebben en dan is op een afgespro-
ken tijd het podium helemaal voor jou 
alleen. Aan jou de taak om de Maar-
tensdijkers te verbazen en na afloop 
hun applaus dankbaar in ontvangst 
te nemen. De speciaal samengestelde 
jury zal iedere act beoordelen en 
aan het eind de prijswinnaars in de 
verschillende leeftijdscategorieën 
bekend maken. Tijdens het jurybe-
raad is een verrassend optreden met 
dansacts van Gymma, waarover nog 
lang zal worden nagepraat. Tenslotte 
zullen de mooiste bekers uitgereikt 
worden aan de grootste talenten! 

Dorpsfeestavond van 19.30 tot 22.30 
uur in de tent
Het bestuur van de Oranjevereniging 
heeft alles in het werk gesteld om er 
ook voor het avondprogramma een 
gezellige dorpsfeest van te maken en 
een goede afsluiting van een feestelij-
ke dag. Er is een tent, Hilco zorgt voor 
een hapje en een drankje en Dj Hylke 
en Dj Emiel zijn ingehuurd voor het 
muzikale gedeelte. Zij draaien alle 

soorten populaire muziek en zijn ook 
altijd in voor verzoeknummers. Alle 
ingrediënten lijken aanwezig voor 
een geslaagde avond. We hopen op 
veel (Maartensdijkse) bezoekers

Zie  www.pwa-maartensdijk.nl voor 
het volledige programma en mail 
naar info@pwa-maartensdijk.nl voor 
vragen, opmerkingen etc.
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Maartensdijk

Thema Graaf Floris V (1254 tot 
1296) en de middeleeuwen 
Floris V was bestuurder samen 
met andere edelen in Holland. 
Een aantal edelen heeft Floris V 
in 1296 gevangen genomen op de 
Graaf Floris V weg in Hollandsche 
Rading en hem niet veel later in 
Muiden vermoord. Floris V was bij 
de boeren en andere burgers onge-
kend populair. 
Wil je meer weten ga dan naar 
‘internetwijzer basisonderwijs' en 
typ: ‘Floris V’. Je komt dan veel te 
weten, er is o.a. online een Floris V 
spel. Laat je in je kleding inspire-
ren door de middeleeuwen: ridders, 
jonkvrouwen, minstrelen, hofnar-
ren, schildknapen, boeren, bakkers, 
geestelijken of nonnen. Zij horen er 
allemaal bij. 

9.30 uur Verzamelen van alle rid-
ders en Jongvrouwen
Zoals ieder jaar verzamelen bij de 
vlaggenmast op het Adri Pieck-
plein. Wat zou Koninginnedag in 
Hollandsche Rading zijn zonder al 
de vrolijk verklede kinderen. Dit 
jaar is het thema: Floris V. 

10.00 uur Vlag hijsen en optocht
Traditioneel zal Koninginnedag van 
start gaan met het hijsen van onze 
nationale driekleur onder de klan-
ken van het Wilhelmus. Uiteraard 
wordt verwacht dat een ieder uit 
volle borst mee zal zingen. Daar-
na wordt de traditionele optocht 
gehouden onder begeleiding van 
een ‘lekker stukje muziek’. En 
natuurlijk staat er na afloop van de 
optocht voor alle verklede kinderen 
een koele verfrissing met wat lek-
kers klaar. 

11.00 uur Ochtendprogramma, 
prijsuitreiking en diverse kinder-
spelen
Aan de drie meest originele deel-
nemers van de optocht wordt rond 
11.00 uur een prijs uitgereikt, waar-
na iedereen plaats kan nemen op 
het (hopelijk) zonovergoten terras 
om heerlijk te genieten van de 
versnaperingen. Ondertussen kun-
nen de kinderen zich vermaken in 
allerlei attracties. 

13.00 uur Clownesk optreden
De traditionele theatervoorstelling 
op Koninginnedag ontbreekt ook 

dit jaar niet met als hoogtepunt een 
clownesk optreden in het dorps-
huis. 

14.00 uur Vrijmarkt
De vrijmarkt is een gewaardeer-
de gewoonte waarin allerlei spul-
len aan de man of vrouw worden 
gebracht. Het verdiende geld kan 
ook weer worden uitgegeven aan 
andere vrijmarkters. Zo ontstaat 
een ruilhandel waarbij de een én de 
ander gelukkig worden gemaakt. 

15.00 uur Zeepkistenrace 
De zelfgemaakte bolides zullen 
weer door Hollandsche Rading 
scheuren. 
Vader; maak samen met zoonlief 
een mooie kist! Ging het de afge-
lopen jaren voornamelijk om snel-
heid, dit jaar zal ook behendigheid 
een grote rol spelen aangezien er 
een speciaal parcours wordt aan-
gelegd.

15.00 uur Voetbalkampioenschap
Opnieuw een initiatief dat al een 
echte traditie begint te worden op 
Koninginnedag. Jeugd & Jongeren-
werk organiseert vanaf 15.00 uur 

het Hollandsche Rading Voetbal-
kampioenschap 2008

18.00 uur Open Podium
Wil iemand op de zeepkist een 
liedje of gedicht voordragen, een 
klucht uitvoeren of een verhaal ver-
tellen? De zeepkist is beschikbaar 
en het publiek weet het te waarde-
ren. Én er zit een prijs aan vast voor 
een originele bijdrage. 

19.00 uur Prijsuitreikingen, 
Oranjeloterij, drankjes en hapjes
Een van de hoogtepunten van de 
dag. De diverse prijsuitreikingen 
met ook dit jaar weer schitterende 
prijzen. De Oranjeloterij zorgt tra-
ditioneel voor heel wat gelukkige 
gezichten. De hele dag kunnen er 
loten worden gekocht, waarmee 
zeer aantrekkelijke prijzen kunnen 
worden gekocht. De opbrengst van 
de loterij komt geheel ten goede 
aan het Oranjecomite. 

Hele dag 
Het belangrijkste van Koninginne-
dag is dat iedereen zich vermaakt 
van groot tot klein. De nadruk ligt 
op het plezier van de kinderen, 

waarin ook de ouders en andere 
dorpsgenoten delen. De gehele dag 
is er een keur aan drankjes en hapjes 
te verkrijgen en zal de muziek voor 
een echte Koninginnedagstemming 
zorgen. En u weet: Boodschappen 
doen voor Koninginnedag hoeft 
niet want zoals ieder jaar zijn er 
weer overheerlijke frites, saté, kro-
ketten, hamburgers, frikadellen, 
broodje shoarma en ander lekkers.

Het Oranjecomité: Bob Hellemons, 
Kirsten Szameitat, Nelleke en 
Jurgen Koen, Fred en Anita Becht 
en Ebbe Rost van Tonningen.

Hollandsche Rading

Programma Koninginnedag 2008

Wanneer Wat Waar

08.00 uur – 12.00 uur Kindervrijmarkt  Maertensplein
08.00 uur – 09.00 uur  Openluchtconcert
 Kunst &Genoegen en
 De Vriendenkring Maertensplein
08.30 uur – 09.00 uur Ballonnen uitdelen  In Dijckstate
09.00 uur – 09.15 uur Aubade en oplaten ballonnen Balkon
  boven Primera
09.30 uur – 10.30 uur Stoep krijten Fazantlaan
09.15 uur – 16.00 uur Opblaasglijbaan kinderen Marijkelaan
09.15 uur – 16.00 uur Springkussen kinderen Maertensplein
11.00 uur – 11.15 uur Poppenkast In Dijckstate
12.30 uur – 16.00 uur Krat klimmen en Slingerbal  Maertensplein
13.00 uur – 14.00 uur Demo Brandweer Naast tent
14.00 uur – 15.00 uur  Optreden Sterk Spul
 voor 55-plussers In Dijckstate
14.00 uur – 15.00 uur Schminken Tent
16.00 uur – 19.00 uur Oranjeshow Tent
18.00 uur Prijsuitreiking verloting Tent
16.30 uur – 19.30 uur BBQ Maertensplein
19.30 uur – 22.30 uur Dorpsfeestavond Tent
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Kindermodeshow 
Koninginnedag zal van start gaan 
met een echte modeshow. Alle kin-
deren kunnen meedoen. Het thema is 
natuurlijk: Koninginnedag. Er zal een 
echte catwalk aanwezig zijn, waar 
je overheen loopt om je schitterende 
kleding te showen. De ouders krijgen 
uiteraard de gelegenheid om, wanneer 
hun kinderen over de catwalk parade-
ren, foto’s te maken. Voor de mooiste 
creatie is er een beker beschikbaar, 
die tijdens de dorpstoost wordt uit-
gereikt. Aanvang: 10.30 in Dorpshuis 
‘de Furs’.
  
Vlag hijsen en optocht
Zowel op het parkeerterrein aan de 
slotlaan als bij het verpleeghuis St. 
Elisabeth zal de vlag worden gehesen 
door de Burgemeester in aanwezig-
heid van wethouders en leden van de 
contact commissie Lage Vuursche. 
Traditioneel zullen we in optocht 
door Lage Vuursche gaan van de 
parkeerplaats aan de Slotlaan naar het 
verpleeghuis. 
Alle verklede kinderen lopen uiter-
aard mee. Hopelijk zijn er dit jaar 
weer leuk aangeklede wagens, karren, 
fietsen, enz. bij. Voor het mooiste ver-

voermiddel is er een beker beschik-
baar. Het vervoer van de genodigden 
zal dit jaar wederom verzorgd worden 
door de MG Car Club Holland.
Ook dit jaar worden we begeleid 
door de muziekvereniging Crescendo 
uit Baarn. Om 11.15 uur wordt de 
vlag gehesen bij de parkeerplaats aan 
de slotlaan. Rond 11.45 uur zal dit 
gebeuren bij het verpleeghuis. 

Dorpstoost
Nadat bij het verpleeghuis de vlag is 
gehesen wordt er in optocht terug-
gaan naar het dorpshuis ‘de Furs’. 
Hier zal het traditionele oranjebit-
ter geschonken worden. De toost op 
onze vorstin zal gezamenlijk met het 
college van burgemeester en wethou-
ders en de contactcommissie Lage 
Vuursche zijn. Tijdens de toost zullen 
de bekers uitgereikt worden voor de 
mooiste creatie van de modeshow.
Evenementen
Ook dit jaar zijn er weer meerde-
re evenementen. Er valt genoeg te 
genieten. Voor zowel groot als klein 
is er meer dan voldoende om de dag 
prettig door te brengen. Alle activitei-
ten zijn te vinden op de Dorpstraat en 
op de Slotlaan.

Oranjemarkt
Van 10.00 tot 17.00 uur zal de oran-
jemarkt geopend zijn. Het aantal aan-
wezige kramen is aanzienlijk meer 
dan de afgelopen jaren. Dus kom 
kijken of bij één van de kramen iets 
van uw gading aanwezig is. De markt 
is op de Dorpstraat. Kraam huren? 
Wees dan snel en klik op www.wel-
zijnlagevuursche.nl!

Vroege vlaggers Lage Vuursche
Het is al een paar jaar traditie op 
koninginnedag in Lage Vuursche. 
Er wordt een prijs uitgereikt aan 
degene die als eerste de vlag heeft 
uitgestoken!Let op: een vlag mag pas 
volgens de etikette na zonsopgang 
uitgestoken worden. 

Vuursche trein
Net als vorig jaar zal de Vuursche 
trein weer aanwezig zijn. Stap in 
en maak een rit door het dorp. Er is 
plaats genoeg voor alle kinderen! Het 
station is op de parkeerplaats bij de 
Slotlaan.
De trein zal rijden van 13.00 uur tot 
17.00 uur.   

Boogschieten
Wie kent niet de verhalen van Wil-
helm Tell en Robin Hood. Ze zijn 
bekend geworden door hun vaardig-
heid met pijl en boog. Maar zouden 
we zelf ook niet zo vaardig zijn om 
een appel doormidden te schieten op 
iemands hoofd? 
Laten we maar eerst oefenen. En dat 
kan op koninginnedag. Er zijn echte 
bogen ter beschikking om eens te 
uit proberen. En je hebt er echt spie-
ren voor nodig. Wie wordt de echte 
Wilhelm Tell van Lage Vuursche? Je 
kunt boogschieten op de Slotlaan van 

13.00 uur tot 17.00 uur. 

Optreden Eemzangers
U kunt deze middag luisteren en mee-
zingen met de Eemzangers, die een 
geweldig repertoire zingen van zee-
mansliederen en liedjes uit de ‘oude 
doos’. Vijftien man sterk met accor-
deonbegeleiding geven met aanste-
kelijk enthousiasme vier optredens, 
(onder voorbehoud) om 13.30 uur, 
14.30 uur, 15.30 en 16.30 uur. De 
optredens zullen plaatsvinden op de 
Dorpstraat en Slotlaan.

Kinderspelen
Dit jaar is er een heuse stormbaan 
beschikbaar voor de kinderen, zolang 
als de Slotlaan. Verder zullen er ook 
wat spelletjes en luchtkussens voor 
de kleintjes zijn. Voor de Willem Tell 
onder jullie is het mogelijk om bal-
lonnen te schieten met pijl en boog. 
Voor de wat ouderen is er dit jaar een 
speciale attractie, krat-stapelen. Deze 
spectaculaire attracties staan opge-
steld op de Dorpstraat, de Slotlaan 
en de parkeerplaats. Van 13.00 uur 
tot 17.00 uur kunt u gezellig komen 
genieten.
Luchtkussen-glijbaan attractie
Als één van de eersten in Neder-
land hebben we de luchtkussen-glij-
baanattractie. Kinderen moeten eerst 
omhoog tegen een opblaasbare hel-
ling klauteren, alvorens er af te kun-
nen glijden. De opblaasberg is onge-
veer 6 meter hoog. Deze attractie is 
van 13.00 tot 17.00 uur opengesteld. 
Voor de allerkleinsten is er het boog-
spring luchtkussen.

Grote draaimolen
Dit jaar zal een grote draaimolen met 
een doorsnede van meer dan 10 meter 

de Slotlaan sieren. Vanaf 13.00 uur 
is deze in gebruik. En zal een ieder 
die dit wil met plezier in de ronde 
meenemen,

Clown Rikkie
Clown Rikkie zal de hele middag 
voor jullie optreden. Zijn optreden zal 
je vast heel vrolijk maken. Gooche-
len, jongleren, ballonfiguren maken. 
Hij kan het allemaal. Wil je lachen en 
wil je zijn kunsten zien, kom dan naar 
Lage Vuursche. Clown Rikkie zal 
vanaf 14.00 uur aanwezig zijn. 

Op 30 april is er van 08.00 tot 18.00 
uur in Lage Vuursche geen doorgaand 
verkeer mogelijk. De Dorpsstraat zal 
zijn afgesloten. Er is aan beide zijden 
van het dorp voldoende parkeergele-
genheid.

Stichting Welzijn Bewoners Lage 
Vuursche www.welzijnlagevuursche.nl

Polderloop
Zaterdag 26 april organiseert Oran-
jevereniging Westbroek haar 32e 
polderloop. De loop word ieder jaar 
georganiseerd in het kader van het 
Oranjefeest in Westbroek.

Het parcours is uitgezet door de 
Westbroekse polder en kent een 
afstand van ongeveer 8,5 km. De 
jeugd tot 16 jaar loopt een afstand 
van 3 km en de allerkleinsten lopen 
een afstand van ongeveer 500 meter. 
De senioren dames en heren starten 
om 14.00 uur en de Junioren starten 
om 15.00 uur. Minioren beginnen 
net na de start van de senioren om 
14.05 uur. Er zijn leuke prijzen te 
winnen voor de eersten die aan-
komen.

Westbroek
vrijdag 25 april
19.00 uur  Playbackshow met straatprijs. Na de playbackshow is er gele-

genheid voor de jeugd om te dansen en voor de ouders om 
gezellig na te borrelen. Geen band of disco, wel achtergrond-
muziek.

zaterdag 26 april
10.00 uur Ballonnen oplaten en kinderochtend met als thema
  “Western”
13.00 uur Start inschrijving 32e Polderloop Westbroek en
  wandeltocht (nieuw!)
13.30 uur Start wandeltocht
14.00 uur  Start wedstrijd senioren, veteranen en teams, afstand 8,5 km
   Andere categorieën en bijzondere informatie, zie verder in de 

feestgids. Aansluitend prijsuitreiking. 
  Let op: diverse wijzigingen!
18.00 uur Ringrijden voor versierde tractoren. 
   Voorinschrijving op zaterdag 19 april tussen 16.30 en 17.30 

uur bij de peuterspeelzaal. Alleen voor leden;
  maximaal 125 pk, verzekering verplicht.
20.30 uur Feestavond m.m.v. Nightwind

maandag 28 april
19.00 uur Kinder-Tiener activiteiten

dinsdag 29 april
18.30 uur  Touwtrekken. Vooraf inschrijven tot uiterlijk maandag 28 april 

bij Jan van Zijtveld tel. 06-13170259 
20.30 uur Feestavond m.m.v. Landslip

woensdag 30 april
7.00 uur Reveille
10.00 uur Optocht. Vanaf 9.00 uur opstellen op de Nedereindsevaart
12.00 uur Start jurering taartbakwedstrijd 
12.15 uur Aubade
13.00 uur Prijsuitreiking optocht en taartbakwedstrijd 
14.30 uur  Fietspuzzeltocht. Inschrijven bij de tent en starten vanaf het 

feestterrein.
  Deze tocht brengt u weer langs verrassende plekken
  in onze omgeving
14.30 uur Voetbaltoernooi voor de niet fietsende jeugd
18.00 uur  Sterkste man van Westbroek e.o. vooraf inschrijven bij Roy de 

Kruif (0346 215451), prijsuitreiking fietspuzzeltocht
20.30 uur  Hollandse avond  m.m.v. Happiness Drive in show uit
  Breukelen

Voor bijzonderheden zie de feestgids en www.oranjeverenigingwestbroek.nl

Programma Koninginnedag 2008

Wanneer: Wat:
10.00 uur Aanvang Oranjemarkt
10.30 uur Kindermode show
11.15 uur Vlag hijsen dorp
11.30 uur MG-Optocht door het dorp
11.45 uur Vlag hijsen St. Elisabeth
12.15 uur Dorpstoost
13.00 uur Vuursche trein
13.00 uur Aanvang luchtkussens, boogschieten en attracties
13.30 uur Eerste optreden Eemzangers
14.00 uur Eerste optreden clown Rikkie
17.00 uur Einde Oranjemarkt en evenementen

Lage Vuursche
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Programma Koninginnedag 2008

Onder de regie van Mau-
rice en Wendy Koot zal 
dit zangfestijn worden 
georganiseerd in de tuin 
van Huize Voordaan. 
Deze tuin is speciaal 
opengesteld voor de 
feestgangers door Henk 
Maas.
De leden van de Oranje-
vereniging zijn inmiddels 
op de hoogte gesteld met 
de mogelijkheid om een 
persoonlijke vocale bij-
drage te leveren. 
Deze avond zal niet alleen 
in het teken staan van ‘de 
lach en de traan’ maar wel 
100% NL. Deelnemers 
uit Groenekan zullen hun 
favoriete Hollandse lied 
ten gehore brengen. De 
tekst gaat dan over het 
leven in Groenekan. Zij 
worden begeleid door 
de professionele band 
‘RUIZZZ’ die tevens 

de gehele avond een 
spetterend Neerlandsch 
repertoire speelt voor alle 
Groenekanners!

Woensdag 30 april van 
9.00 uur tot ca. 19.30 
uur

9.00 uur Ringrijden op 
pony en paard met zadel 
of aanspanning
Niet weg te denken uit 
het traditionele program-
ma van Koninginnedag 
is het ringsteken op paard 
en pony waarmee de 
feestelijke dag aanvangt. 
Om 9.00 uur start dit eve-
nement op de Vijverlaan 
voor kinderen tot en met 
14 jaar! Deelnemers kun-
nen zich van tevoren aan-
melden. De deskundige 
jury leden, Hans en Piet 
Hein zullen beoordelen 
wie de winnaar is in de 

verschillende catego-
rieën. 
Het laatste onderdeel om 
circa 10.00 uur betreft 
de aanspanningen, altijd 
weer prachtig om naar te 
kijken. De prijsuitreiking 
is onmiddellijk na afloop. 
Voor een nog nader te 
bepalen onderdeel wordt 
ook dit jaar de ‘Gerard 
van de Toom wisseltro-
fee’ uitgereikt.
Iedereen met een paard of 
pony wordt verzocht zich 
te melden bij aanvang 
(9.00 uur) van de wed-
strijd op de Vijverlaan. 
Voor de koetsiers met 
aanspanningen is aan-
melding vanaf ca. 10.00 
uur mogelijk. 
Deelname is voor eigen 
risico, het dragen van een 
cap wordt strikt geadvi-
seerd.

11.00 uur Verkleed ring-
steken op versierde fiets, 
skelter of skeelers Thema 
dit jaar: ‘JUNGLE’.
Kom verkleed als je favo-
riete dier. De meest origi-
nele deelnemer wint een 
mooie prijs. Inschrijven 
ter plekke vanaf 10.30 
uur bij Anette Vencken 
op de Vijverlaan. Bij deze 
wedstrijden kan iedere 
deelnemer zich slechts 
één keer inschrijven dus 

of op de fiets of skel-
ter of skeelers, waarbij 
een redelijke snelheid 
gehaald wordt (dus niet 
stapvoets).
Er wordt gereden of 
gerold in groepen per 
leeftijdscategorie:
eerst rijden de kinderen

 van 6 - 7 jaar, vervol-
gens 8 - 9 jaar
  daarna 10 - 11 jaar, als 

laatste 12 - 13 jaar
Naast de originaliteitprijs 
zijn er in alle leeftijdsca-
tegorieën prijzen te ver-
dienen.
De prijsuitreiking volgt 
direct na het einde van de 
wedstrijden.

Lunchpauze en verplaat-
sing naar de Grothelaan.

Een kraam met: Pannen-
koeken
Het P-team (Truus Bos 
en Annie van den Toom) 
zal vanaf 14.30 uur vele 
liters beslag tot pannen-
koeken voor jong en oud 
verwerken. Dennis Bos 
zal zorgdragen voor het 
zware werk evenals voor-
gaande jaren.

Een kraam voor een goed 
doel: Chingwa Stoves 
voor Zimbabwe en oven-
wanten voor Nederland
Akke Dijkema, Francis 
de Bruijne en Marilyn 
van Doesburg nodigen u 
uit om u nader te laten 
informeren over het pro-

ject in de projectkraam 
(tegenover de Boskapel 
aan de Grothelaan). Daar 
kunt u ook uw bijdrage 
aan dit project leveren 
door de ovenwanten aan 
te schaffen, die om ver-
schillende redenen bij-
zonder zijn, niet alleen 
vanwege de bestemming 
van de opbrengst, maar 
zoals u zult zien ook van-
wege de uitvoering. Wilt 
u weten wat een Chingwa 
Stove is? Kom even pra-
ten! 

15.00 uur Peuter- en 
Kleuter Pret
De kleine dorpsgenoten 
kunnen zich vermaken 
met verschillende spel-
letjes, zoals hengelen, 
vingerverven enz. Er zit 
voor iedereen ook een 
verrassing in de grabbel-
ton. De ‘speeltuin’ vindt 
u bij Huize Voordaan. (tot 
ongeveer 16.00 uur)
Wanneer het onverhoopt 
gaat regenen, zullen wij 
uitwijken naar de grote 
feesttent.

15.00 uur Spetterend 
Spelplezier in de vorm 
van een Zeskamp!!!
Voor de jeugd worden er 
spellen met wedstrijdele-
ment georganiseerd op 
de Grothelaan en nabij 
de vijver. Elke ploeg 

kan onder leiding van 
een coach strijden om de 
medailles. 
Kracht is niet voldoende, 
alleen door een goede 
samenwerking kan het 
doel bereikt worden. 
Dus… ben je 6 jaar of 
ouder, hou je van span-
ning en ben je niet bang 
voor water, doe dan mee!

Inschrijven voor de Zes-
kamp, zowel de deel-
nemers als de coaches, 
vanaf 14.30 uur op de 
Grothelaan. Otto van de 
Beek zal ons wel weer 
verrassen!
 
v.a. 17.00 uur Vrijmarkt 
en prijsuitreiking Zes-
kamp
Bij de Groene Daan op 
de parkeerplaats is voor 
basisschoolkinderen de 
mogelijkheid om spulle-
tjes te verkopen. De vrij-
markt duurt tot ongeveer 
18.30 uur. 

v.a. 17.00 uur Borrel in 
de feesttent met kinder-
disco en prijs uitreiking
Gezellig nababbelen over 
de gebeurtenissen van die 
dag, (nieuwe) buren ont-
moeten onder het genot 
van een drankje rondom 
de feesttent. Omstreeks 
18.00 uur zal voorzitter 
Frans de Graaf de prijzen 

uitreiken aan de winnaars 
van de Zeskamp en het 
Spetterend Spektakel. 
Voor de kinderen zal er 
een bijzondere 'disco for 
kids' worden georgani-
seerd.
19.30 uur Sluiting

Het bestuur wenst ieder-
een veel plezier bij alle 
activiteiten op en rond 
Koninginnedag 2008. 
Nieuwe inwoners van 
Groenekan zijn natuurlijk 
ook van harte welkom 
om deel te nemen aan het 
dorpsfeest van het jaar 
met verschillende tradi-
tionele onderdelen. Door 
u aan te melden als lid 
van de Oranjevereniging 
draagt u bij aan de feest-
vreugde.

Bestuursleden Oranje-
vereniging Groenekan: 
Frans de Graaf, Aart Ver-
kaik, Otto van de Beek, 
Rob Jansen, Jeroen van 
Hezik, Marco van der 
Padt, Annette Vencken, 
Kristina Zandbergen en 
Paul Mooijman.

Groenekan
Dinsdag 29 april van 20.00 uur tot ca. 24.00 uur
Groenekans Smartlappen Festival 2008 in de uitvoering van 100% NL!

WASSERIJ DE GOOISE VAART 
is op korte termijn op zoek naar een

 
WASSERIJ MEDEWERKER.

De werkzaamheden zullen bestaan uit: 
wassen, kloppen, laden en lossen van ma-
chines, het sorteren van wasgoed, mange-

len en evt. chauffeurswerkzaamheden. 
Aantal uren per week in overleg

Beresteinseweg 6
1243 LC  ’s-Graveland
Telefoon: 035-6560854  

(maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur)

SENIOREN REISCLUB 55+
MAARTENSDIJK - DE BILT

gezellige reizen - voor kleine prijzen

6 Mei:
Verrassingstocht DIJCKSTATE 
vertrek 9.00 UUR 

8 Mei: 
Verrassingstocht H.F.WITTE 
sporthal De Bilt vertrek om 9.00 uur  

AUTO ZOEKTOCHT PUZZELRIT 
met prima DIJCKSTATE DINER

DINSDAG 13 MEI start om 14.00 uur

 inlichtingen: 0346-212288

U hoeft geen Assepoester te zijn
om in uw muiltje te passen!!

Voetverzorging & Pedicure praktijk
De Bilt-Bilthoven

Emmaplein 3-7
3722 AC Bilthoven

030-2213821
06-29234560

Pedicure

•	 aantekening Diabetes
•	 eelt
•	 likdoorns
•	 ingegroeide	nagels,	
•	 kalk-	schimmelnagels

Cosmetisch

•	 Gellak-systeem

 (minimaal 6 weken een
 perfecte look)

•	 Anti-stress	Voet	en
	 onderbeen	massage

 Lid Provoet

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

 

TE KOOP 
GARAGEBOX NABIJ MAERTENSPLEIN  
Ingang fazantenlaan (achter Pr. Marijkelaan) 
Deze op garageplein beschut gelegen garagebox wordt per 
inschrijving verkocht. 
Minimaal inschrijvingsbedrag:  25.000,00 kk. 
Inschrijvingsformulieren en nadere informatie op ons 
kantoor beschikbaar.

DE JONG & GREVEN makelaardij og 

Dorpsweg 82  Maartensdijk 

 

 0346-211813  

www.dejong-greven.nl 

  

 

Zojuist ontvangen:

MaritieM
theMa

• In rood, wit en marine

• Diverse modellen

• Alles met elkaar 
te combineren

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:

•	 Bilthoven:	aanbrengen	bergbezinkbassin	Boslaan,	tot	half	mei	2008;

•	 Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

•	 	Bilthoven:	Vanaf	heden	is	de	toegangsweg	naar	de	sportschool	Better	Bodies	en	Combi-

bad	Brandenburg	alleen	vanaf	de	Leijenseweg	bereikbaar.	

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;

•	Maartensdijk:	herbestrating	Prinses	Margrietlaan:	tot	9	juni	2008.

Aanvragen om vergunning  
(artikel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag
•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 238,	
doortrekken	van	de	kap.

Reguliere	bouwaanvraag	2e	fase
•		Groenekan,	 Lindenlaan	 66,	
oprichten	 clubgebouw	 met	 was-	
en	kleedruimten.

Lichte	bouwaanvraag
•		Groenekan,	Grothelaan	8,	oprich-
ten	drie	dakkapellen;

•		Westbroek,	 Dr.	 Welfferweg	 86,	
oprichten	dakkapel.

Sloopaanvraag	
•		Groenekan,	 Kon.Wilhelminaweg	
459,	slopen	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	 de	
BiltBuis	onder	de	rubriek	‘verleen-
de	vergunningen’.	

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

Vrijstellingen
Overeenkomstig	 het	 bepaalde	 in	
artikel	 19a,	 lid	 4	 van	 de	Wet	 op	
de	 Ruimtelijke	 Ordening	 maken	
burgemeester	 en	 wethouders	 van	
gemeente	 De	 Bilt	 bekend	 dat	 bij	
afdeling	Vergunningen	 en	Toezicht		
gedurende zes weken	 voor	 ieder-
een	ter	 inzage	 liggen	de	verzoeken	
om	vrijstelling	als	bedoeld	in:

artikel	 19	 lid	 3	 van	 de	wet	 op	 de	
Ruimtelijke	Ordening	voor:
•		Groenekan,	Veldlaan	35	vergroten	
woning	en	maken	dakterras;

•		Westbroek,	Kerkdijk	27,	vernieu-
wen	schuur.

De	 termijn	 van	 terinzagelegging	
start	de	dag	na	de	publicatie.	Gedu-
rende	 de	 termijn	 van	 terinzageleg-
ging	 kan	 iedereen	 zijn	 zienswijze	
tegen	 het	 voornemen	 om	 vrijstel-
ling	te	verlenen	naar	voren	brengen	
bij	burgemeester	en	wethouders	van	
gemeente	 De	 Bilt	 (Postbus	 300,	
3720	AH	Bilthoven).
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.
Wilt	 u	 bouw-	 of	 bestemmings-
planinformatie,	 maak	 dan	 een	
afspraak	met	de	afdeling	Vergun-
ningen	en	Toezicht	op	werkdagen	
van	8.30	uur	tot	12.30	uur	en	op	
dinsdagen	ook	van	15.00	–	 19.00	
uur	 via	 telefoonnummer	 (030)	
228	94	11.	Voor	ter	inzage	liggen-
de	 stukken	 en	 overige	 informa-
tie	 (geen	 bestemmingsplan)	 kunt	
u	 zonder	 afspraak	 op	 bovenge-
noemde	 openingstijden	 bij	 ons	
langskomen.

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	
wethouders	 van	 gemeente	 De	 Bilt	
heeft	 op	 basis	 van	 artikel	 4.3.2.	
van	 de	Algemene	 plaatselijke	 ver-
ordening	 2007	 (t/m	 2e	 wijziging)	
gemeente	 De	 Bilt	 een	 kapvergun-
ning	verleend	voor:

Groenekan:
•		2	 berken	 en	 2	 inlandse	 eiken,	
Nieuwe	 Weteringseweg	 140	
(17-4-2008).

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

Wet Milieubeheer

Burgemeester	 en	wethouders	van	De	
Bilt	 maken	 bekend	 dat	 de	 volgende	
melding	8.40
(Algemene	maatregel	van	Bestuur)	
is	binnen	gekomen:

Aanvrager:	H.H.	van	der	Broek
Inrichting:	 V.O.F.	 H.H.	 van	 der	
Broek	&	Zn.	
Adres:	 Dr.	 Welfferweg	 23/21,	
Westbroek
Omschrijving:	uitbreiden/wijzigen	
van	 een	 melkveehouderij,	 medio	
2008
Betreft:	 Besluit	 landbouw	 milieu-
beheer.	
Tegen	 deze	 melding	 staat	 géén 
beroep	open	volgens	de	Wet	milieu-
beheer.
U	 kunt	 de	 melding	 inzien	 van	 28	
april	tot	12	mei	2008	in	het	gemeen-
tehuis	 van	 8.30	 tot	 12.30	 uur	 (of	
volgens	afspraak).

Samenlevingszaken

Wijziging	 gemeenschappe-
lijke	 regeling	 Facilitaire	 Dienst	
Utrechtse	 Recreatieschappen	
(FDUR)

Het	 college	 van	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 maakt	 het	 volgende	 bekend.	
Het	Algemeen	 bestuur	 van	 Facili-
taire	 Dienst	 Utrechtse	 Recreatie-
schappen	 heeft	 in	 zijn	 vergadering	
van	 15	 februari	 2008	 de	wijziging	
van	 de	 gemeenschappelijke	 rege-
ling	 Facilitaire	 Dienst	 Utrechtse	
Recreatieschappen	vastgesteld.
Deze	 wijziging	 ligt	 vanaf	 23	 april	
2008	gedurende	drie	maanden	tijdens	
kantooruren	ter	inzage	bij		de	receptie	
van	 het	 gemeentehuis,	 Soestdijkse-
weg	zuid	173	in	Bilthoven.	

Wijzigingen	kinderopvang	

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	
wethouders	 van	 De	 Bilt	 maakt	
bekend	 dat	 in	 het	Register	 kinder-
opvang	 gemeente	 De	 Bilt	 gedu-
rende	het	afgelopen	jaar	een	aantal	
inschrijvingen	 heeft	 plaatsgevon-
den:		
-		BSO	 dependance	Wielewaal	 van	
Stichting	 Kinderopvang	 De	 Bilt,	
20	kindplaatsen	(kp)

-		BSO	 dependance	 Wilde	 Poema	
van	 Stichting	 Kinderopvang	 De	
Bilt,	10	kp

-		BSO	 van	Dijckschool	 van	 Stich-
ting	Kindercentra	Midden	Neder-
land	Kind	&	Co.,	20	kp

-		BSO	De	Blauwe	Bizon	van	SKON	
B.V.,	40	kp

-		BSO	 Stormvogel	 Laurensschool	
van	Teunissen	B.V.,	20	kp

-		BSO	 Stormvogel	 Rietakker	 van	
Teunissen	B.V.,	20	kp

-		BSO	 Stormvogel	 Rudolf	 Steiner	
van	Teunissen	B.V.,	30	kp

-		BSO	 Stormvogel	 Julianaschool	
van	Teunissen	B.V.,	30	kp

-		BSO	 Stormvogel	 Montessori-
school	van	Teunissen	B.V.,	30	kp

-		BSO	 Stormvogel	 Nijepoort	 van	
Teunissen	B.V.,	25	kp.

Ook	 is	 in	 het	 register	 gewijzigd	
dat	de	houder	van	BSO	Okapi	van	
naam	is	veranderd:	Skohold	B.V.	
Daarnaast	 zijn	 G.	 Bernink	 en	 J.	
Funcke	 aangewezen	 als	 extra	 toe-
zichthouders	 van	 GGD	 Midden-
Nederland.

Het	 volledige	 Register	 kinderop-
vang	 De	 Bilt	 ligt	 permanent	 tij-
dens	kantooruren	ter	inzage	bij	het	
informatiecentrum	 in	 de	 hal	 van	
het	 gemeentehuis,	 Soestdijkseweg	
Zuid	173	in	Bilthoven.

Bilthoven, 23 april 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

Mededeling: Het gemeentenieuws is 

volledig in deze rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen 

en vergunningen is een selectie 

opgenomen, waarbij in ieder geval 

alle informatie over de dorpskernen 

wordt vermeld. Volledige vermelding 

van de bekendmakingen voor de 

kernen De Bilt en Bilthoven staan 

wekelijks in de BiltBuis/BBC en op 

de website van de gemeente De Bilt 

www.debilt.nl
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Op	de	milieustraat	kunnen	diverse	afvalproducten	door	
de	 burgers	worden	 aangeboden.	De	 afvalstoffenkalen-
der	 geeft	 aan	welke	 afvalstoffen	 hier	 gebracht	mogen	
worden.

In	toenemende	mate	wordt	huishoudelijk	afval	naar	de	
milieustraat	 gebracht,	 bijvoorbeeld	 na	 een	 feestje	 of	
vóór	iemand	met	vakantie	gaat.	Hier	worden	ook	regel-
matig	vragen	over	gesteld.

Het	huishoudelijk	afval	en	het	GFT-afval	mag	niet naar 
de	milieustraat	gebracht	worden.	Het	is	niet	toegestaan	
volgens	de	milieuvergunning	om	huishoudelijk	afval	en	
GFT-afval	 in	 te	 zamelen	 en	 op	 te	 slaan	 op	 de	milieu-
straat.	Dat	 heeft	 te	maken	met	 het	 ontstaan	 van	 stank	

en	risico’s	van	ongedierte	 in	de	omgeving	wanneer	tot	
inzameling	 wordt	 overgegaan.	 Bovendien	 is	 het	 huis-
houdelijk	afval	niet	af	te	voeren	samen	met	ander	inge-
zameld	afval	omdat	ontvangende	bedrijven	die	het	afval	
verwerken	daar	problemen	mee	hebben.	Het	huishoude-
lijk	afval	en	het	GFT-afval	dient	altijd	via	de	containers	
thuis	aan	de	straat	te	worden	aangeboden.	
Voor	grotere	gezinnen(meer	dan	4	personen)	of	in	spe-
cifieke	situaties	kan	een	extra	container	gratis	verstrekt	
worden.

Nader	 informatie	 kunt	 u	 krijgen	bij	 Jan	Dijkkamp	 tel.	
(030)	228	91	91	of	bij	Carel	Majoor	tel.	
(030)	228	95	22	van	de	gemeente.

Aanbieden	van	huishoudelijk	afval	
niet	toegestaan	op	de	milieustraat

JOP	Groenekan	
wordt	geplaatst
De	JOP,	(beschutte)	Jongeren	Ont-
moetingsPlek,	wordt	geplaatst!	We	
hebben	er	lang	op	gewacht	maar	nu	
gaat	 het	 dan	 ECHT	 gebeuren.	 Na	
de	 laatste	 afwerkingen	 wordt	 	 de	
JOP	 voor	 Groenenkan	 uiterlijk	 25	
april	 a.s.	 geplaatst	 	 op	 de	Kastan-
jelaan.

Zo	kunnen	 jongeren	 en	 recreanten	
in	 de	 komende	 voorjaarsvakantie	
gebruik	maken	van	deze	kunstzin-
nige	ontmoetings	c.q.	rustplek.

De	 officiële	 feestelijke	 opening	
vindt	 op	 een	 later	 moment	 plaats.	
Informatie	hierover	volgt.	Zie	ook	
de	website	www.debilt.nl
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BoodschappenPlusBus: Rijdt voor de hele gemeente De Bilt
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel) 
Donderdagochtend 24 april: Kwinkelier
Vrijdagochtend 25 april: markt Planetenbaan
Vrijdagavond 25 april: optreden shantykoor “Windstilte” SWO-Dijckstate
Elke maandag 13.00 – 14.00 uur: zwemmen in Blauwkapel
Dinsdagochtend 29 april: Maertensplein 
Informatie via tel. (030) 220 34 90 of (0346) 21 41 61.
 
Wijkservicecentrum MENS

Maartensdijk Tel: (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
Wijkprojectleider: Hilde Evers, telefoon: 
(030) 220 34 90 of 06 48 64 19 90. 
e-mail: h.evers@mensdebilt.nl 
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg Maartensdijk: 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 
uur. Telefoon Helpdesk: 
(0346) 21 10 55.

Spreekuren
•	 	Dinsdag	van	09.30	tot	10.30	uur:	adviseur	wonen,	welzijn,	zorg
•	 	Dinsdag	van	10.30	tot	11.30	uur:	mantelzorgconsulent
 
Internetcafé: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en 14.00 
tot 16.30 uur 
Voor gratis hulp bij het Internetten: bel de Helpdesk voor een afspraak.
 
Restaurant Dijckstate
Altijd keuze uit drie menu’s.
Maandag t/m zondag 12.00 - 13.30 uur.
Maandag t/m vrijdag 17.00 – 18.30 uur.
Woensdag 23 april: sfeerdiner - vooraf aanmelden via de Helpdesk
Wijkservicecentrum MENS
De Bilt West Tel. (030)  221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, 
Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 – 3731 KX De Bilt
Wijkprojectleider Patty van Ziel, telefoon (030) 220 17 02 of 06 29 45 82 43
e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl
 
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg De Bilt West,
tel. 030 221 75 50
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
Op woensdag 30 april is de helpdesk gesloten.
 
Spreekuren
•	 	Donderdag	24	april		van	13.00	tot	14.00	uur	Willemien	Hak,	mantelzorg-

consulent.
•	 	Donderdag	 24	 april	 van	 14.00	 tot	 16.00	 uur	Anke	Vergeer,	 Trefpunt	 /	

Kwintes.
•	 	Donderdag	24	april	van	14.00	tot	16.00	uur	Ellen	Zegers,	preventiewerker	

Centrum Maliebaan (info over alcohol en drugs).
•	 	Vrijdag	25	april	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	volgens	afspraak.
•	 	Maandag	28	april	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	open	inloop.
•	 	Dinsdag	29	april	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	volgens	afspraak.
•	 	Woensdag	30	april	WIJKSERVICECENTRUM	GESLOTEN
 
Internetcafe 
Maandag- en vrijdagmiddag van 15.00  tot 17.00 uur (geen begeleiding). 
Voor iedereen van 18 jaar en ouder.

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

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

Agenda Wijkservicecentra
24 – 30 april 2008

Sluiting gemeentehuis, milieustraat en 
servicepunt tijdens de feestdagen

Vanwege de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen is op vrijdag 25 april de afdeling publiekszaken 
(balies burgerzaken, Vergunningen en Toezicht en het Zorgloket) gesloten. Behalve voor het aangeven 

geboorte/overlijden en ophalen reisdocumenten/rijbewijzen.

Sluiting feestdagen 
Regionale Sociale Dienst

In verband met de feestdagen is het kantoor van de Regionale Sociale Dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug (RSD), Het Rond 6 te Zeist op woensdag 30 april 
(Koninginnedag), donderdag 1 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 2 mei, 
maandag 5 mei (Bevrijdingsdag) en maandag 12 mei (Tweede Pinksterdag) 
gesloten. De RSD is op genoemde data ook telefonisch niet bereikbaar. 
Op 5 mei is het kantoor van het CWI wel geopend. 

Programma
Onder het thema “Solidariteit: De 
ruggengraat van Vrijheid” wordt dit 
jaar op zondag 4 mei a.s. op twee 
plaatsen in onze gemeente herden-
king gehouden. In Bilthoven zal dit 
zijn	bij	het	monument	bij	Jagtlust	en	
in Maartensdijk in de Sint Maartens-
kerk de 4 mei herdenking gehouden.
Tijdens	de	Nationale	Herdenking	op	
4 mei worden in het hele land om 
20.00	 uur	 de	 Nederlandse	 slachtof-
fers herdacht die sinds het uitbreken 
van de Tweede Wereldoorlog in oor-
logssituaties en bij vredesoperaties 
zijn omgekomen. Door het jaar heen 
vinden herdenkingen plaats die ver-
bonden zijn aan specifieke gebeurte-
nissen of groepen slachtoffers. Op 4 
mei komen alle ervaringen en groe-
pen in herinnering samen.

Bilthoven
In Bilthoven start het programma om 
19.45 uur met de stille tocht vanaf 
twee locaties naar het monument bij 
Jagtlust.	 Burgemeester	 A.J.	 Gerrit-
sen zal met zijn echtgenote de stille 
tocht vanaf de hoek Soestdijkseweg/ 
Kortelaan leiden; de gemeentese-
cretaris de heer R.A.K. Huijbregts 
doet dat met de heer H.C. Swart 
van het Voormalig Verzet vanaf de 
hoek Soestdijkseweg/Anthonie van 
Leeuwenhoeklaan. De herdenking 
wordt muzikaal ondersteund door de 

Koninklijke Zangvereniging Zang 
Veredelt. De scoutinggroepen vor-
men een ruim cordon rond het monu-
ment en de Leerlingen van de Groen 
van Prinstererschool; zij hebben het 
monument geadopteerd. De leerlin-
gen ontsteken de gasvlam en leggen 
de eerste bloemen bij het monument 
gevolgd door de scouts die hiermee 
de weg vrijmaken voor alle aanwezi-
gen om bloemen te leggen.

Maartensdijk 
In Maartensdijk start om 19.00 uur 
het programma in de Sint Maartens-
kerk,	Nachtegaallaan	40.	Vanuit	 het	
college zal wethouder E.Th. Kam-
minga	 de	 herdenking	 bijwonen.	 Na	
de bijeenkomst volgt een stille tocht 
langs Dijckstate naar het Maertens-
plein voor de twee minuten stilte. 
Na	afloop	is	er	gelegenheid	om	een	
kopje	 koffie	 te	 drinken	 in	 Jagtlust	
voor De Bilt en in Dijckstate voor 
Maartensdijk.
Beide programma’s vindt u op de 
website van de gemeente www.
debilt.nl

Vlaggen halfstok
Bij alle openbare gebouwen hangen 
van 18.00 uur tot zonsondergang 
(21.09 uur) de vlaggen halfstok. Ook 
bij het monument blijft na de twee 
minuten stilte de vlag halfstok. Dit 
doet recht aan het ingetogen karakter 

van de bijeenkomst. Burgemeester 
en wethouders van De Bilt stellen 
het zeer op prijs als ook alle inwo-
ners van de gemeente deze gedrags-
lijn volgen.

Oproep: respecteer de twee minu-
ten stilte
Het symbolische twee minuten stilte 
maakt altijd veel indruk omdat tal 
van activiteiten in het dagelijks leven 
worden	 onderbroken.	 Niet	 alleen	 is	
het twee minuten stil op de radio en 
televisie, ook het openbaar vervoer 
komt tot stilstand. In veel openbare 
gelegenheden worden de activiteiten 
even stilgelegd of opgeschort tot na 
20.15 uur. Veel mensen hechten zeer 
aan dit moment van stilte en bezin-
nen. Eén persoon kan de stilte van 
honderden anderen verstoren. Onze 
oproep is dan ook: respecteer deze 
twee minuten stilte.

Vervoer
Als u slecht ter been bent, dan kunt 
u zich voor vervoer naar de locaties 
Jagtlust	 in	 Bilthoven	 en	 Dijckstate	
in Maartensdijk wenden tot de Alge-
mene Hulpdienst De Bilt-Bilthoven 
via telefoon (030) 228 77 99. Doet u 
dit alstublieft wel tijdig vanwege de 
organisatie rondom dit vervoer. Op 
beide locaties zijn zitplaatsen gere-
serveerd voor u als u via deze service 
wordt vervoerd.
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In verband met de komende feestdagen zijn het gemeen-
tehuis en de milieustraat gesloten op:
•	 Woensdag	30	april	(Koninginnedag);
•	 Donderdag	1	mei	2008	(Hemelvaart);
•	 Vrijdag	2	mei	2008	(collectieve	vrije	dag);
•	 Maandag	5	mei	2008	(Bevrijdingsdag);
•	 Maandag	12	mei	2008	(Tweede	Pinksterdag).

N.B.: De milieustraat op Weltevreden 22 in De Bilt 
is op vrijdag 2 mei en zaterdag 3 mei normaal 
geopend!

Het servicepunt, Tolakkerweg 219 in Maartensdijk is 
gesloten op:
•	 Donderdag	1	mei	2008	(Hemelvaartdag);
•	 Maandag	5	mei	2008	(Bevrijdingsdag);
•	 Maandag	12	mei	2008	(Tweede	Pinksterdag).

Ophalen grof huisvuil en GFT-afval
Op woensdag 30 april en donderdag 1 mei wordt het 
GFT-afval in gebied 2 verplaatst naar zaterdag 26 april 
en in gebied 3 verplaatst naar zaterdag 3 mei.Het grof 
huisvuil wordt op vrijdag 2 mei in gebied 1 normaal 
opgehaald.

De commandobunker bevindt zich op het gedeelte van 
het voormalige MOB-complex. In het voorjaar van 
2005 heeft de gemeente besloten de bunker te slopen 
om de aanleg van het bedrijvenpark Larenstein mogelijk 
te maken. In het plan van aanpak voor de ontwikkeling 
van het bedrijvenpark Larenstein, dat op 24 november 
2005 door de raad is vastgesteld, is als uitgangspunt 
genomen, dat er niet grootschalig geïnvesteerd wordt 
op het voormalige MOB-complex, voordat de daarop 

rustende	 erfdienstbaarheid	 is	 opgeheven.	 Uit	 veilig-
heidsoverwegingen wil de gemeente de bunker toch op 
korte termijn slopen. De toegangsdeuren worden regel-
matig opengebroken waardoor de bunker voor iedereen 
toegankelijk is. Dit levert onveilige situaties op. Perma-
nente afsluiting is als gevolg van veelvuldige inbraak 
niet mogelijk gebleken en permanent toezicht ter plaatse 
is erg kostbaar. Een onherroepelijke sloopvergunning is 
reeds bij de gemeente in bezit. 

Dodenherdenking in De Bilt en Maartensdijk; zondag 4 mei 2008
Thema “Solidariteit: De ruggengraat van Vrijheid”

Sloop bunker Larenstein
Op 15 april jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de raad voor te stellen 
de sloop van de bunker op het bedrijventerrein Larenstein eerder uit te voeren dan gepland. Het college 

heeft dit besluit genomen uit veiligheidsoverwegingen. De Raad neemt hierover op 29 mei een besluit. 
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Agenda
1.  Vaststelling agenda raad
2.  Vragenuurtje raadsleden
3.  Vaststelling notulen 27 maart 2008 
4.  Lijst ingekomen stukken
5.  Spreekrecht burgers
Voorstellen
6.  Modellenstudie Vinkenplein
7.  Ingezetenschap wethouder E. Th. Kamminga
8.  Overheveling middelen schuldhulpverlening aan 

Regionale Sociale Dienst
9.  Vaststellen Nota weerstandsvermogen en risicoma-

nagement 
10.  Benoeming fractieassistent SGP
11.  Rondvraag
12.  Kadernota Handhaving
13.  13. Beheerplan Tractie 2008-2011
14.  Onderzoek locatie woon/zorgcomplex Beukenburg 

te Groenekan
15.  Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst 

Zuidoost Utrecht
16.  2e Verzamelbegrotingswijziging 2008 van Bestuur 

Regio Utrecht
17.  Verzamelvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen

Toelichting raadsagenda:
De agendapunten 1 t/m 10 zijn bespreekpunten, punt 
12 t/m 17 zijn de zogenoemde hamerstukken: daarover 
vindt in principe geen nadere bespreking plaats. 

Met betrekking tot agendapunt 5 “Spreekrecht bur-
gers”: op grond van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen 
spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda 
waarover in een commissievergadering gesproken kon 
worden. Dit geldt met betrekking tot de onder 6 t/m 9, 
en 12 t/m 16 geagendeerde onderwerpen. Deze onder-
werpen zijn besproken in de commissievergaderingen 
Openbare Ruimte en Burger & Bestuur van 10 april 
2008. Het voorgaande geldt tevens voor de onderwer-
pen 12 t/m 17, welke onderwerpen als hamerstukken 
zijn geagendeerd.

Ter inzage legging:
De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via 
de gemeentelijke website te raadplegen (www.debilt.nl, 
doorklikken op Bestuur en Organisatie, vergaderkalen-
der en dan de datum van de vergadering). De raadsa-
genda ligt vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis 
(informatiebalie), de bibliotheek in het winkelcentrum 
De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de 
bibliotheek De Bilt en de bibliotheek in de Vierstee te 
Maartensdijk, het servicepunt te Maartensdijk, woon-, 
zorg- en dienstencentrum Dijckstate te Maartensdijk, 
VVSO WVT aan de Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis 
’t Hoekie aan de Prof. dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt 
en Stichting Welzijn Ouderen aan de Jasmijnstraat te 
De Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen 
alleen ter inzage in het fractiehuis.

Raad vergadert op donderdag 24 april
De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 24 april 2008 in de nieuwe Mathildezaal van het 

gemeentehuis te Bilthoven. Deze vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur.

Daar is-ie weer! Het inschrijfformulier voor de Biltse Sportweek: deze keer 
op 27, 28 en 29 augustus, bedoeld voor 150 kinderen die (nu) in groep 4 t/m 
8 zitten. Deze kinderen gaan in 3 dagen tijd kennismaken met tenminste 15 
sporten. Je kunt je inschrijven door het formulier in te vullen en met € 10,- 
in te leveren bij de balie van het gemeentehuis. Het kan even duren voordat 
je een brief krijgt met de groep waarin je bent ingedeeld en het programma-
boekje. Het hangt ervan af hoe snel we het programma rond krijgen. Vraag 
je ouders nog of ze hulpouder willen zijn? Als je ingeschreven bent, maar je 
kunt achteraf toch niet, vraag dan zelf iemand anders in jouw plaats. 
Schrijf je snel in, het wordt vast weer hartstikke leuk!

Kijk ook eens op www.sportmeedebilt.nl

Biltse 
Sportweek

Inschrijfformulier sportweek 2008
Inleveren aan de balie van het gemeentehuis uiterlijk 
tot 1 juni (neem € 10,00 mee!)

Naam: _______________________________________________ J/M*

Adres: ____________________________________________________

Postcode: __________________ Plaats: __________________________

Telefoon: _________________ Mobiel: __________________________

School: ____________________________________________________ 

Groep waarin je nu zit: ______

Ik heb een zwemdiploma en mag van mijn ouders meedoen     ja/nee*

Handtekening ouder of verzorger: ___________________________

Ik wil een dag wel/niet* helpen als hulpouder.

Zo ja, mijn naam is : _________________________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Maandag 7 april was in de cursus-
ruimte van SWO-vestiging Maar-
tensdijk de laatste avond van een 
bridgecursus voor ‘gevorderden’. 
Gedurende een 8-tal avonden had 
deze groep theorielessen gevolgd in 
bridge en ook iedere avond een aantal 
geselecteerde spellen gespeeld, waar-
bij ervaren helpers en helpsters hen 
van tijd tot tijd zonodig en gewenst 
souffleerden. Deze laatste avond 
werd afgesloten met een echte drive 
met opnieuw geselecteerde ‘examen-
spellen’ en waarbij de resultaten wer-
den vastgelegd in de computer, zodat 
de uitslag snel bekend kon worden 
gemaakt. Ans Kuperus en Maria Lim-
borgh werden met 66,67 % eerste, 
gevolgd door de cursisten Aletta en 
Ton Kolsteeg met 58,89 %.
Gedurende deze cursus gaven behoor-
lijk wat deelnemers aan geïnteresseerd 
te zijn in een vervolg in september 
a.s. op deze bijscholing. Cursusleider 
Henk van de Bunt gaf aan hiervoor 
nog voldoende stof aan te kunnen 
bieden. De eerste aanmeldingen hier-
voor kwamen dan ook binnen. Ande-
re belangstellenden (bijvoorbeeld van 
eerdere cursussen), kunnen dit ken-
baar maken bij voornoemde SWO-
vestiging t.n.v.Addy Warmerdam, 
e-mail info-m@swodebilt.nl.

Een mogelijke optie is gedurende een 
half jaar lang iedere maandagavond 
te bridgen (voor kandidaat gevor-
derden) in locatie Toutenburg met 
invoeging van bridge(bijscholings-)
lessen van begin oktober tot begin 
april. De ene avond les + vrij spelen, 
de andere avond alleen vrij spelen. 
Belangstellenden hiervoor kunnen 
dit nu reeds kenbaar te maken bij 
SWO-vestiging Maartensdijk aan 
het Maertensplein, t.a.v. Addy War-
merdam, tel. 0346 214161 of e-mail  
info-m@swodebilt.nl

Bij voldoende belangstelling kan in 
september a.s. een cursus bridge voor 
beginners worden gestart. Gedurende 
een 12-tal avonden zal de theorie van 
deze denksport worden uitgelegd en 
zullen eenvoudige hierop betrekking 
hebbende spellen worden geoefend. 
Belangstellenden hiervoor wordt 
ook gevraagd dit nu reeds kenbaar 
te maken bij SWO-vestiging Maar-
tensdijk aan het Maertensplein, t.a.v. 
Addy Warmerdam, tel. 0346 214161 
of e-mail info-m@swodebilt.nl

Bridgecursussen

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,
DTP, opmaak en vormgeving

Arinfo levert op administratief en commercieel gebied service aan 
bedrijven waaronder vijf ondernemingen die in het pand gevestigd 
zijn.  Sta je stevig in je schoenen,  ben je gastvrij en heb je gevoel voor 
service, dan ben jij wellicht de aangewezen persoon om ons team voor  
minimaal 24 uur per week te komen versterken. 

Je signaleert, organiseert en regelt. Van ons krijg je ruim baan in 
het ontwikkelen van zelfstandigheid.

Wij bieden een afwisselende job waarbij je veel moet schakelen. 
We gaan ervan uit dat je met de gangbare Office pakketten om 
weet te gaan. Affiniteit met het grafische vak is een pré. 

Wil je meer weten bel dan Diane of Saskia, 0346-213204.
Je sollicitatie zien we graag schriftelijk tegemoet. 
Mailen naar info@arinfo.nl of per post.

Leuke Job!
service voor ondernemers

Kon. Wilhelminaweg 461,  3737 BE  Groenekan Leuke Job!



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

Sportbus 
Aanstaande donderdag 24 april zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrijken 
op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 15.15 
uur en 17.00 uur. De sportbus bevat allerlei spelmate-
rialen 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..

Kom naar de Kids Only Disco
Volgende week vrijdag 2 mei is er weer een Kids Only 
Disco avond in Sojos. De disco is bedoeld voor kin-
deren van 8 tot 13 jaar en de entree bedraagt 1 euro. 
Uiteraard zullen de meeste vaste onderdelen weer aan 
bod komen, zoals stoelendans, danswedstrijd, limbo-
dansen, Idols, loting en natuurlijk weer een sneeuwbal 
dans. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 uur en de 
entree is 1,- euro. De volgende Kids Only is dan weer 
op 16 mei.

Cursus Weerbaarheid in Sojos
Vanaf woensdag 17 september 2008 start in Sojos 
(i.s.m. Sport Mee De Bilt) weer een cursus weerbaar-
heid voor kinderen van 10 tot 12 jaar. In de cursus 
‘Weerbaarheid’ leren we je veel over onderwerpen 
zoals pesten en nee leren zeggen en hulp vragen. Maar 
we doen ook allerlei oefeningen waarvan je sterker 
wordt. Op het eind sla je zelfs een plankje door! Heb 
je zin om mee te doen? Deelname kosten bedragen 40 
euro voor 8 lessen van anderhalf uur (met U-pas 20 
euro). Inschrijven kan rechtstreeks bij Sojos, tel. 0346 
210337 (evt. inspreken op het antwoordapparaat) of 
per email naar; sojos_sjjm@hotmail.com, beide onder 
vermelding van naam, adres, leeftijd, telefoonnum-
mer en emailadres. Zorg dat je er snel bij bent, want 
er zijn maar een beperkt aantal plaatsten beschikbaar. 
Jongens en meisjes krijgen gescheiden les en wel op 
de volgende tijden: jongens op woensdagmiddag van 
16.15 tot 17.45 uur en meisjes op woensdagmiddag 
van 18.15 tot 19.45 uur.

Voetbaltoernooi Sojos
Net als ieder jaar organiseert het jongerenwerk in Maartensdijk 
(Sojos) i.s.m. Sport Mee De Bilt weer een wijkvoetbaltoernooi 
voor jongeren tussen de 14 en 18 jaar. Het toernooi vindt plaats in 
de meivakantie en wel op vrijdag 2 mei tussen 12.00 en 17.30 uur. 
Dit jaar vindt het toernooi plaats bij voetbalvereniging FC De Bilt 
in Bilthoven. De teams bestaan minimaal uit 6 en maximaal uit 8 
personen met minimaal 1 begeleider en spelen 6 tegen 6 op een half 

veld met kleine doelen. Heb je zin om mee te doen (het toernooi 
is nadrukkelijk ook bedoeld voor meiden !!), meld je dan snel aan 
(voor 20 april). Deelname is gratis!

Dus ben je tussen de 14 en 18 jaar, dan kun je je als team of als 
individu inschrijven via e-mailadres sojos_sjjm@hotmail.com. 
Vermeld hierin je naam, leeftijd, telefoonnummer en of je je met 
een team aanmeldt of individueel (je kunt dan met een incompleet 
team meedoen). Heb je nog verdere vragen, bel dan met Joey op  
06 17449407.

Te koop: baby badcape 2 stuks 
1x roze, 1 x creme. €1,- p.s. 
Bel 212826

Te koop: 2 paar regenlaarsjes 
mt. 21 blauw. €3,- per paar. 4 
hoezen crème voor aankleed 
kussen badstof. €1,- p.s. Bel 
212826.

Vormvaste vijver Ubbink 
120x140x60cm. €15,-. Tel. 
0346-212707

Personeel Gevraagd

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

Personeel Aangeboden

HUISHOUDELIJKE hulp in 
Holl. Rad. aangeboden. Reactie 
via 035-5772302 (referentie)

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

Tekst schrijver, zoekt leuke 
kantoor- werkruimte omge-
ving Westbroek ± 20 m². Bel 
06-50841350.

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

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

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

2,5 cent 1919. €9,-. 10 cent 
1903. €10,-. 0.5 cent 1911. €5,-. 
Tel. 0346-281088
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Te koop aangeboden

ZONWERING gebruikt en 
nieuw reparatie rolluiken-
markiezen. Uw bestaande zon-
nescherm elektrisch gemaakt. 
€289,-. Hans. Groenekanseweg 
06-26604779

Ecru OVERGORDIJNEN effen 
360x210 cm. z.g.a.n. slechts 2 
jaar. €100,-. Tel. 0346-211989

AKAI TV. z.g.a.n. €150,-. Tel. 
035-5771965

Guppy’s Te koop verschillende 
kleuren, mannen en vrouwen. 
€1,-. p.s. Tel. 0346-213663

3-pits+1-pits petroleumstel-
len. €25,-. Eiken wandmeubel. 
i.z.g.s. €40,-. Tel. 06-29506849

Zwart tv meubel op wieltjes 
met glazen deurtjes 60x65x40. 
€20,-. Inbouw autospeakers 
masterline 2x40 watt, nw in 
doos. Tel. 06-14993726

Perzisch tapijt 200x140, 100% 
wol. €45,-. Louis de Poortere 
tapijtje, 100% wol 135x65. 
€20,-. Tel. 06-14993726.

Wandklok met 2 gewichten 
neo klassiek. €15,-. Mosselpan 
nieuw. €3,-. Tel. 0346-211738 

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

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

Parapluplant ± 1 mtr. hg. 
€2,50. 1 Jaargang bloemen 
+ planten 2005.. €2,50. Tel. 
0346-214292.

Kleine aanhangwagen 400 kg. 
€50,-. Tel. 06-36318015

4 Dozen boeken romans etc.  
Per doos(20 stuks). €10,-. Tel. 
0346-213715.

Te koop: babypyjama’s 4xmt. 
68 1x mt. 74 2-delig; 2x mt. 
74/80 1-delig. €1,- p.s. Bel 
212826.

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

✄ 

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

Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor Lage Vuursche. 
Ben je geinteresseerd? Bel dan 0346-211992

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

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

Vóór de zomervakantie een gezonder, slanker en vitaler 
lichaam! Zie www.weethoejeeet.nl, kenmerk enny.boogaard. 
Als je weet hoe je eet, hoef je nooit meer op dieet! Informatie of 
afspraak: 0346-212687 of em.boogaard@planet.nl

IJsboerderij ’t Nedereind - Kerkdijk 141, Westbroek: Is op 
zaterdag 3 mei gesloten. 1, 5, en 12 mei geopend van 13.00-17.00 
uur. Nieuw in assortiment: Rode bessen sorbetijs.

Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

‘Waar blijven ze nou’, moppert de vrouw die met een jongetje 
van een jaar of tien bij me is komen zitten. Het zijn een oma en 
haar kleinzoon. ‘Mijn dochter en schoonzoon moesten nog even 
een cadeau kopen voor het huwelijk van de dochter van mijn 
zuster en daarna zouden ons hier oppikken.’ Ik schat de situatie 
een beetje in. De oma ziet er heel verzorgd uit, net naar de kapeer 
geweest en vast nieuwe kleren gekocht voor het feest. Haar 
kleinzoon, Janin heet hij, is ook in het nieuw gestoken. Hij ziet 
er wat eigenwijs uit met overeind staand haar met heel veel gel. 
Hij draagt een brilletje dat helemaal bij hem past. Het lijkt me een 
pienter manneke dat vast en zeker op school niet gepest zal wor-
den. ‘Niet zo ongeduldig oma, ze komen heus wel hoor.’ Hij kijkt 
haar vrolijk glimlachend aan en het vertedert de vrouw zichtbaar. 
‘Het is toch zo’n lekker jong’, zegt ze met een verheerlijkte blik 
tegen mij. De jongen weet dat hij bij oma een potje kan breken, 
dat is wel duidelijk. ‘Je kan ze toch een sms-je sturen en vragen 
hoe lang het nog duurt’, zegt hij. Een sms-je, hoe moet dat, zie 
je haar denken. Ze haalt een mobieltje uit haar tas en kijkt er wat 
hulpeloos naar. Janin kent zijn oma en weet dat ze hem niet zal 
vragen hoe ze een bericht moet versturen, maar hij weet ook dat 
die hulpeloze blik voor hem een uitnodiging is om de zaak over 
te nemen. ‘Zal ik ze vragen hoe lang het nog duurt? Geef maar 
hier die telefoon.’ De jongen gaat direct aan de slag. Heel snel 
hoor je hem de letters intoetsen en het bericht verzenden. ‘Ik heb 
gezegd dat ze gauw moeten komen omdat je vervelend begint te 
worden’, zegt hij lachend. Oma kan het wel waarderen. Ik denk 

trouwens dat ze heel veel van de jongen kan hebben. ‘Zijn moeder 
wil altijd een origineel cadeau kopen als er iets is. Dat is iedereen 
van haar gewend, dus verwachten ze ook altijd iets aparts van 
haar. Ik moet er niet aan denken om stad en land af te lopen voor 
een cadeautje. Wat dat betreft doe ik het gemakkelijker. Ik koop 
gewoon een mooie kaart en doe er wat geld in, dan kunnen ze zelf 
kopen wat ze willen.’ Het antwoord op het sms-je komt al snel. 
Oma wil het bericht zelf bekijken maar Janin grist het mobieltje 
uit haar hand en leest voor wat zijn moeder heeft gezonden. ‘Zijn 
er binnen een kwartier.’ Het lijkt oma gerust te stellen. ‘De jeugd 
is toch zo ontzettend bijdehand. Ik heb ook wel een computer 
voor e-mailtjes en zo, maar als ik ergens niet uit kom bel ik Janin, 
dan is het zo opgelost. Ik ben iedere keer verbaasd dat hij dat 
allemaal kan.’ De jongen luistert quasi onverschillig, maar je ziet 
hem glimmen. ‘Is de bruiloft ver hier vandaan’, vraag ik. ‘In de 
buurt van Oldenzaal en dat is best ver’, antwoordt ze. ‘Ze wonen 
op een boerderij waar ze het ook vieren. Een echte ouderwetse 
boerenbruiloft. Twee jaar geleden trouwde de broer van de bruid, 
daar ben ik toen ook geweest. We blijven er slapen want het wordt 
vast heel laat.’ Janin heeft intussen een boekje uit zijn tas gehaald 
en zit aandachtig te lezen. Met dat brilletje en die opstaande 
haren vind ik zijn gezicht wel iets van een vogelkop hebben. Ik 
probeer te bedenken wat voor soort vogel, maar opeens weet ik 
het. Een uil, ja een uilenkoppie, misschien zijn ze zo ook wel aan 
het woord uilenbril gekomen. Opeens kijkt Janin op. ‘Ze komen 
eraan’, zegt hij. Ik kijk maar zie niets. ‘Ik hoor het aan het geluid 
van de motor.’ Oma schudt haar hoofd, maar inderdaad komt de 
auto even later voorrijden en kan de reis beginnen.
Maerten       

Website Sojos

Op ‘t bankje



Salvo dames 1 mag zich vanaf afgelopen zaterdag officieel kampioen noe-
men. Nog 1 punt was nodig om de afstand met de nummer twee veilig te 
stellen. Dit betekent dat Salvo promoveert naar de eerste klasse en weer een 
nieuwe uitdaging tegemoet gaat.
Almere Haven, de nummer 11 van de ranglijst, kwam zaterdag bij Salvo 
op bezoek. Voor Salvo zou dit niet voor veel problemen moeten zorgen 
en het ene punt zou gemakkelijk te pakken moeten zijn. Dit gebeurde dan 
ook. Met voldoende servicedruk en een gevarieerde aanval wist Salvo al 
snel het verschil te maken en de eerste set te pakken zodat het kampioen-
schap veilig was gesteld. Voor Salvo was de druk er volledig af en er kon 
vrijuit gespeeld worden. Voor Almere Haven was dit niet het geval. Zij 
moesten nog punten pakken om niet te degraderen. Maar Salvo gaf hun 
daar de kans niet voor. Met degelijk spel wist Salvo de tweede en derde set 
ook met gemak te winnen. De vierde set verslapte de aandacht enigszins 
en kwam Almere Haven op voorsprong. Maar Salvo wilde de wedstrijd 
met een goed gevoel afsluiten en herpakte zich en won ook de vierde set. 
Met een 4-0 overwinning was de feeststemming compleet en kon de beker 
en de medaille in ontvangst worden genomen. Salvo ’67 is trots op deze 
kampioenen!
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SVM had nog een puntje nodig 
om nacompetitie voor degradatie te 
ontlopen. De laatste wedstrijd van 
het seizoen is tegen het reeds gede-
gradeerde Delta Sports uit Houten, 
maar daar wilden de Maartensdij-
kers het liever niet op aan laten 
komen. Daarom moest zaterdag-
middag minimaal een punt gepakt 
worden. 
Op zich niet zo’n gemakkelijke 
opgave want Dalto heeft een goede 
ploeg. Voordeel voor SVM was, dat 
er niets meer op het spel stond voor 
Dalto. De ploeg heeft al een perio-
detitel en speelt nacompetitie voor 
promotie. Voor de Driebergenaren 
was het dus zaak gele kaarten en 
blessures te voorkomen. 

Dalto de betere ploeg
SVM begon goed. Al na 3 minuten 
kwam Rik Vos na een goede aanval 
in scoringspositie, maar schoot over. 
Daarna waren er nog twee gevaarlij-
ke situaties die ontstonden na goede 
vrije trappen van Michel van de 
Goede. Bij de eerste kon Kevin van 
Dronkelaar net niet inkoppen en 
bij de tweede belandde de bal via 
Michel Kemp op de lat. Ondanks de 
kansen voor SVM was het Dalto dat 
het betere van het spel had. Vooral 

de gevaarlijke aanvaller Galmo was 
een handenbindertje. In de loop van 
de 1ste helft ontstond er steeds meer 
dreiging voor het doel van keeper 
Richard de Groot, die in de 30ste 
minuut met een goede reflex Dalto 
van de 1-0 wist te houden. Vijf 
minuten later was het wel raak. 
SVM verdedigde slecht uit door het 
midden, waarbij Dalto de bal onder-
schepte en vrij op het SVM-doel 
kon afgaan. Keeper De Groot was 
in deze situatie kansloos.

Weinig spektakel
Na de rust was het een gelijkop-
gaande strijd. SVM wilde graag de 
gelijkmaker en dat lukte al snel. 
Uit een voorzet en een kluts in het 
strafschopgebied kwam de bal voor 
de voeten van Rik Vos die gemak-
kelijk kon intikken. Daarna was 
er weinig spektakel te zien. Dalto 
geloofde het wel en SVM was niet 
bij machte om het spel te maken. 
Bovendien kon SVM kennelijk wel 
vrede hebben met een gelijkspel. 
Straalman had de 2-1 op de schoen 
na een goede vrije trap van Kevin 
van Dronkelaar, maar de Dalto kee-
per was attent. In de 35ste minuut 
dreigde het nog verkeerd te gaan 
voor SVM. Dalto speelde inmid-

dels met 10 man omdat alle wissels 
al waren ingezet toen een Dalto 
verdediger zich blesseerde en uit-
viel. Toch presteerde SVM het om 
Galmo volledig vrij te laten bij een 
aanval van Dalto. Zo’n buitenkansje 
liet hij zich niet ontgaan en bracht 
Dalto toch nog op voorsprong. SVM 
had alle geluk van de wereld om in 
de laatste minuut toch nog de gelijk-
maker te maken. Dalto verdedigde 
slap waardoor Jörgen Straalman kon 
intikken.

Laatste wedstrijd
De goed leidende scheidsrechter 
blies kort daarop voor het einde 
van de wedstrijd. Dalto maakte het 
allemaal niets uit, SVM was wel 
tevreden, maar het publiek was niet 
getrakteerd op een leuke voetbalpot. 
Nog één wedstrijd te gaan om de 
kat zijn viool uit tegen Delta Sports 
in Houten. 

Daarna neemt trainer Michel van 
den Berg afscheid van SVM. Mis-
schien dat we hem het volgende 
seizoen nog terug zien. Zijn nieuwe 
club Valleivogels uit Scherpenzeel 
staat op degraderen in de tweede 
klasse en kan volgend jaar wel eens 
een tegenstander worden van SVM.

SVM speelt zich veilig
Afgelopen zaterdag speelde de hoofdmacht van SVM de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. 

Het werd een gelijkspel (2-2) tegen Dalto uit Driebergen.

SVM viert successen met B-jeugd

Beide teams van de B-jeugd van voetbalvereniging SVM zijn onlangs kam-
pioen geworden. De B2 in een weekeinde, waarin zij zelf niet in actie hoef-
den te komen, maar belager FC Breukelen het af liet weten, waardoor de 
Maartensdijkers op een onoverbrugbare voorsprong kwamen. A.s. zaterdag 
speelt het team de laatste wedstrijd uit tegen het onderaanstaande Eemnes, 
maar de vlag kon dus al eerder uit.

Zaterdag 12 april zegevierde de B1 in een moeilijke (thuis-)wedstrijd tegen 
het Hilversumse ’t Gooi. Na tweemaal 40 minuten (de speelduur van deze 
leeftijdscategorie) wonnen de Maartensdijkers met 3-2 en handhaafden 
daardoor hun ongeslagen status. 
Vandaag woensdag 23 april om 19.00 uur sluit dit succesvolle team de 
competitie af met een thuisduel tegen naaste belager Nederhorst, welke 
inmiddels op meer dan 8 punten achterstand is geplaatst.

De Biltse Sport Federatie doet haar 
werk als regel in stilte. De momen-
ten zijn zeldzaam dat de BSF haar 
mening ventileert in kranten. In de 
laatste Vierklank van maart 2008 was 
zo’n moment. Lettend op de diverse 
krantenberichten en de politieke dis-
cussies kon en mocht de BSF niet 
afzijdig blijven. Zij gaf haar visie op 
de mogelijke aanleg van een volwaar-
dige 18-holes golfbaan binnen de 
gemeentegrenzen van De Bilt. 
 
Van de BSF mogen geen politie-
ke, maar wel sportinhoudelijke uit-
spraken worden verwacht. Direct 
na deze stelling logenstraft ze deze 
gelijk weer door ‘zeer ingenomen te 
zijn met de positieve grondhouding 
van het College van Burgemeester 
en Wethouders ten aanzien van de 
mogelijke aanleg van een 18-holes 
wedstrijdgolfbaan……’. Hoezo geen 
politiek?

Vooropgesteld: De BSF mag van 
mening zijn, dat het aantal golfbanen 
in deze gemeente wel/niet mag c.q. 
moet worden uitgebreid. Dat advies 
mag c.q. moet ze aan de politiek 
geven op basis van sportieve elemen-
ten. En dan heeft ze haar werk (weer) 
gedaan. Daarbij kan niet het belang 
van een golfclub een overweging 
zijn. Een eventuele andere golfbaan 
kan best door een ander geëxploiteerd 

worden. Maar alleen wanneer die 
nodig is. 
 
Wanneer de BSF in gesprek is ‘met het 
bestuur van de Golf & Country Club 
'De Biltse Duinen' en zij daarna con-
stateert dat ‘in 1987 het golfpark De 
Biltse Duinen werd geopend en men 
vanaf dat prille begin reeds feitelijk 
bezig is om tot adequate uitbreiding 
te komen en dat de club zich behou-
dens persoonlijke inzet van velen ook 
enorme bedragen moest getroosten 
en dat daarbij zo diep in de buidel 
getast moest worden omdat alleen al 
aan de gemeente De Bilt maar liefst 
165000 gulden betaald moest worden 
voor kosten van wijziging van het 
bestemmingsplan de Biltse Duinen 
en dat ondanks alle investeringen 
en inspanningen van opeenvolgende 
besturen dit alles tot op heden tever-
geefs bleek’, dan mag en kan dit alles 
geen reden zijn, dat het standpunt van 
de BSF ‘voor aanleg’ van een extra 
baan waar dan ook is. Een pleidooi 
voor de Golfclub kan en mag voor de 
BSF geen argumentatie zijn voor een 
extra golfbaan. Alleen een sportieve 
onderbouwing kan en mag door haar 
gegeven worden 

Dat de BSF het prijzenswaard vindt, 
dat de Golf & Country Club niet 
bij de pakken neer is gaan zitten en 
onverdroten voortgaat met de pogin-

gen elders haar idealen te verwezen-
lijken is niet ter zake doende en hoeft 
in ieder geval het volk niet ‘kond te 
worden gedaan’. 
 
De belangrijkste doelstelling van de 
BSF is: 'De belangen van haar leden 
behartigen en bevorderen zodat zoveel 
mogelijk inwoners van de gemeente 
De Bilt naar eigen keuze op verant-
woorde wijze sport kunnen beoefe-
nen'. Dat men zich daarvoor als een 
advocaat voor de golfclub opstelt lijkt 
erg op een persoonlijke belangenbe-
hartiging. Die gedachte wordt onder-
streept door de slotzin van het in alle 
rust en stilte geschreven vlugschrift: 
‘De BSF spreekt de wens uit dat alle 
vervolgstappen van de golfclub en 
de inspanningen van de vele overige 
betrokkenen, nu eindelijk en binnen 
afzienbare tijd tot tastbare resultaten 
zullen leiden’.

De Biltse Sport Federatie moet haar 
werk altijd maar in stilte blijven 
doen. De momenten dat de BSF haar 
mening ventileert in kranten moeten 
nog zeldzamer worden.

Henk van de Bunt

Het weekend van zaterdag 26 en 27 april is al weer de vierde speelronde 
voor de zaterdag- en zondagcompetitie van de KNLTB.
Tevens staan dit weekend de 1ste en 2de speelronde van de Eredivisie 
Proftennis op het programma. In de lange meivakantie staan de andere 
speelronden gepland.
 
Zaterdag 26 april speelt het 1ste team van Tenniscentrum Groenekan haar 
eerste thuiswedstrijd tegen Leimonias uit Den Haag. Een dag later volgt 
de lastige uitwedstrijd tegen de kampioen van 2007 Popeye Goldstar uit 
Amsterdam. Al met al een zware start. Coach Ralph Kok heeft onder meer 
Anastasia Yakimova, Chayenne Ewijk en Rogier Wassen tot zijn beschik-
king.
Zondag 4 mei (tegen Amstelpark) en zaterdag 10 mei (tegen De Manege) 
staan de volgende thuiswedstrijden gepland. Alle wedstrijden aan de 
Copijnlaan beginnen om 11.00 uur en de toegang is nog steeds gratis.

Klankbord
De stille werken van de BSF

Zij werden kampioen: V.l.n.r. staand: coach: Gert Dijkstra, Stefanie van 
Ginkel, Femke Dijkstra, Marleen Nieuwenhuize, Jon Veenstra, Madelon 
Franken. Onderste rij: José de Groot, Karin Nieuwenhuize, Rianne Diepe-
veen en Loes Verkerk.

Salvo dames 1 kampioen

Eredivisie Proftennis 
2008 in Groenekan
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Deze maand:

Heldere Kippensoep
*

Boeuf Stroganoff
*

Soesjes met warme chocoladesaus
€ 17.50

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

Bistro De Egelshoek

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

De Bibliotheek Bilthoven heeft sinds kort een nieuwe aanwinst speciaal voor 
kinderen: de KikkerdeKlikcomputer. De computer bestaat uit een kleurrijk 
meubel in de vorm van een kikker, waarbij de meeste draden en knoppen 
veilig zijn opgeborgen in de kast. De kikker speelt ook een rol in het gebruik 
ervan. Het apparaat is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 3 tot 7 jaar. 
Zowel thuis als op school is de computer gemeengoed geworden; kinderen 
gaan er vrij gemakkelijk en intuïtief mee om. Het doel van de KikkerdeKlik 
is dat kinderen spelenderwijs bekend worden met de computer en zich in een 
veilige omgeving kunnen ontwikkelen bijvoorbeeld op het gebied van taal. 
Ze kunnen er (gratis) diverse educatieve spelletjes op spelen. De pc is veilig 
voor kinderen omdat ze werken in een afgeschermd gedeelte, een zogenaamd 
‘softwareschild’. Ze hebben dus geen toegang tot andere software of inter-
net. 

De aanschaf van KikkerdeKlikcomputer is gerealiseerd door middel van een 
schenking uit de nalatenschap van Hans Wouters, voormalig bestuurslid en 
medeoprichter van de bibliotheek, naar aanleiding van zijn 100e geboortedag 
in december.
Kom langs in de bibliotheek en maak kennis met KikkerdeKlik. Kijk ook eens 
op www.bibliotheekdebilt.nl De computer bestaat uit een kleurrijk meubel in de vorm van een kikker. De kikker speelt ook een rol in het gebruik ervan.  

KikkerdeKlikcomputer 
voor kinderen 

Andere datum autopuzzelrit
Vorige week publiceerde De Vierklank een bericht over een op dinsdag 29 
april te organiseren autopuzzelrit met aansluitend een driegangenmaaltijd.
De puzzelrit zal, mits de goede route wordt gevolgd, ongeveer een uur 
duren. Onder de deelnemers worden waardebonnen verloot. Er waren toen, 
vertelde de organisatie al aardig wat aanmeldingen.

De organisatoren melden nu, dat deze autopuzzelrit is verplaatst naar 
dinsdag 13 mei a.s. De start zal zijn tussen 14.00 en 14.30 uur. Er is nog 
aanmelding mogelijk. Tel. 0346 212288. 

Jongeren goochelen voor ouderen
Vorige week dinsdag verraste een 
aantal kinderen van de buiten-
schoolse opvang De Paddenstoel 
uit Maartensdijk met een zelf in 
elkaar gedraaide goochelshow de 
ouderen in het Verpleeghuis Run-
nebeek aan de Sint Laurensweg in 
De Bilt. De dinsdagmiddaggroep 
van 8 tot 12 jarigen is een actieve 
groep. Ze houden zelf van het 
organiseren van activiteiten; zo 
hebben ze onlangs een expositie 
geregeld van zelf gemaakt werk, 
nu de goochelshow en op de rol 
staat nog een sportmiddag voor 
een groep jongere kinderen van 
De Paddenstoel [MD].

‘Het Groenekanse 100%NL Festival’
Smartlap of Rock als het maar 100% Nederlandstalig is.
Meer variatie, dus nog meer mogelijkheden om u te laten horen!
Op deze unieke avond kunt u live uw favoriete lied ten gehore brengen, 
alleen of met meerdere personen. Voorwaarde is dat de tekst zelf geschre-
ven is en over het leven in Groenekan gaat. De deelnemers zullen wederom 
begeleid worden door de zeer gewaardeerde band ‘RUIZZZ’. Daarnaast 
spelen zij de gehele avond hun professionele repertoire voor alle Groene-
kanners.Indien je wilt optreden, meld je dan aan met je melodie (tekst kan 
later) bij Maurice of Wendy Koot, tel. 0346 218186
29 april in de tent bij huize Voordaan, aanvang 20.30 uur

Vliegen boven Maartensdijk
Miranda Schouten en Saskia van der 
Brink gaan vliegen boven Maartens-
dijk op kosten van de winkeliers-
vereniging Maartensdijk. Zij waren 
de gelukkigen, die redelijk dicht bij 
het gewicht en de verkoopprijs zaten 
van het kalf, dat tijdens de door de 
activiteitencommissie georganiseerde 
Kleinveemarkt op het plein stond.
De kinderprijs is in ontvangst geno-
men door Reinier, Lianne en Ger-
janneke Kok. Zij mogen op Zuivel-
boerderij De Tolboom van Renate 
Steenwijk een feestje naar keuze 
bespreken. 
De Country Fair op zaterdag 17 mei 
is de eerstvolgende (Maertens-)plein-
activiteit van de winkeliersvereniging 
[MD].

Er mag weer gezongen worden
In 2008 is de traditionele smartlappenavond van Oranjevereniging 

Groenekan in een nieuw jasje gestoken:

In verband met Koninginnedag verschijnt 

De Vierklank volgende week op dinsdag!

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan, www.naastdeburen.nl

Do.
24-4

9,50Div. maaltijd salade'sDo.
1-5

Woe.
30-4

Do.
8-5

Woe.
7-5

Woe.
23-4

gesloten!Koninginnedag

Gebakken sliptongen

Peper entrecôte met
kruidenboter

12,50

9,95

Pangafilet met zalmmousse

Kalfsrib met bearnaisesaus

9,50

9,50
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