
In januari 2008 stemde de gemeen-
teraad in met het stedenbouwkundig 
plan voor het gebied rond het voor-
malige gemeentehuis Maartensdijk. 
Het plan voorziet onder andere in 
een gezondheidscentrum en een kan-
toor in het nieuwbouwgedeelte van 
het gemeentehuis. Verder zijn er 24 
starterswoningen, twee vrijstaande 
woningen en 18 zorgappartementen 
in opgenomen. De gemeente en de 
ontwikkelaar zijn na het fiat van de 
gemeenteraad aan de slag gegaan met 
het opzetten van een samenwerkings-
overeenkomst, die nu dus getekend 
is. De overeenkomst moet uitmonden 
in een exploitatieovereenkomst, in de 
daadwerkelijke aankoop van de gron-
den en in een zo spoedig mogelijk 
doorlopen van de procedures.

Woningbouw
‘We zijn buitengewoon blij dat dit 
tot een positieve afronding komt. Nu 
kunnen we starten met de procedures’, 
aldus Ditewig. ‘De bestemming van 
het voormalige gemeentehuis Maar-
tensdijk en daaraan gekoppeld de 
vernieuwing van de sociale woning-
bouw en de twee vrijstaande wonin-
gen, levert niet alleen een woningop-
lossing op, maar ook een oplossing 
voor het nieuwbouwgedeelte van het 
voormalige gemeentehuis.’ Met de 
Woonstichting SSW is een vergaande 
intentie overeengekomen om het tota-
le plan af te nemen.
Het monumentale gedeelte en de 
bodewoning van het gemeentehuis 
zijn niet in de plannen opgenomen. 
Ditewig deelt mee dat er wel ont-

wikkelingen zijn. Daarover wordt de 
gemeenteraad binnenkort geï nfor-
meerd. De wethouder vertelt verder 
dat het stedenbouwkundig plan in 
nauw overleg met de Milieudienst 
Zuidoost U trecht is vastgesteld. ‘De 
bouwkundige oplossing is zodanig 
gekozen dat de geluidsoverlast van 
de A27 en de spoorweg wordt gemi-
nimaliseerd. De buitenmuren vormen 
een natuurlijke geluidsbarriè re.’

Oplevering
Nu er een overeenkomst ligt tussen 
de gemeente en de ontwikkelaar wor-
den de plannen verder uitgewerkt. 
‘Voor de zomer van 2009 willen we 
daarmee klaar zijn, zodat we dan 
een uitgewerkt plan met architectuur 
hebben. Dat willen we dan aan het 
college en de bevolking voorleggen’, 
aldus projectleider John Kragting. 
‘Het geheel wordt daarna vertaald in 
een nieuw bestemmingsplan waar-
over de gemeenteraad uiteindelijk een 
besluit moet nemen.’ Hij denkt rond 
de zomer van 2010 met de echte 
werkzaamheden te kunnen beginnen.’ 
Voor het gezondheidscentrum kan dat 
eerder zijn omdat het zich binnen de 
contouren van het huidige gebouw 
afspeelt. ‘Daar is dus een minder 
ingewikkelde ruimtelijke ordening 
procedure voor nodig.’ De opleve-
ring van het gezondheidscentrum en 
het kantoor zou daarom in het eerste 
kwartaal 2010 kunnen zijn. Het ove-
rige gedeelte in het tweede kwartaal 
van 2011. 
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OOK BEZORGSERVICE

DE JONG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Meijers en Z n BV
Installatiebedrijf
Gas- Water- C V  en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk- dakwerk

Groenekan 0346 -  21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Bouwplannen rond gemeentehuis krijgen 
vastere vorm

door G uus G eebel

Wethouder A rie- Jan Ditewig en C oen Hoogendijk ondertekenden donderdag 19 februari in gemeentehuis 
Jagtlust een samenwerkingsovereenkomst voor de herontwikkeling van het nieuwbouwgedeelte van het 
voormalig gemeentehuis Maartensdijk en de omgeving. Ditewig deed dit namens de gemeente De Bilt en 

Hoogendijk namens de ontwikkelcombinatie C N L- Management -  V an den E ngel BV . Met deze overeenkomst 
is in de realisatie van het project een belangrijke stap gezet.

Een schets van de situatie na realisering van de plannen.

C oen Hoogendijk ( links)  en wethouder A rie- Jan Ditewig ondertekenen de 
samenwerkingsovereenkomst.

Bilts Belang over
hergebruik bunker

De lokale partij Bilts Belang houdt op dinsdag 3 maart in het H.F . Witte-
centrum in De Bilt een informatieavond over de bunker op Larenstein. Bilts 
Belang wil met burgers en bedrijven discussië ren over de mogelijkheden 
voor hergebruik van dit restant uit de Koude Oorlog. Adviesbureau Tauw 
stelt op dit moment een inventarisatie op over alle mogelijke varianten. 
Daarbij is sloop van de bunker é é n van de opties. De gemeenteraad neemt 
over enkele maanden een besluit. 

Gemeenteraadslid Ebbe Rost van Tonningen leidt de avond. Inleiders zijn 
André  Viersen en René  Vossebeld. Viersen spreekt namens de Stichting 
Menno van Coehoorn en Vossebeld namens de Stichting Militair Erfgoed. 
Zij zullen ingaan op de geschiedenis en de cultuurhistorische waarde van 
de bunker, de huidige situatie en de technische mogelijkheden voor herge-
bruik. Verder vertellen zij over enkele vergelijkbare projecten in Nederland 
en Europa. Bezoekers krijgen de gelegenheid vragen te stellen en met 
voorstellen te komen. Rost van Tonningen zal nader ingaan op de verdere 
besluitvorming in de gemeenteraad. Bilts Belang wil samen met burgers 
en bedrijven een positieve bestemming onderzoeken. Dit onderzoek kan 
leiden tot een initiatiefvoorstel in de gemeenteraad. De bijeenkomst begint 
om 20.00 uur. [GG]

Bilts Belang pleit voor hergebruik van de bunker.
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P.K.N . -  Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

1 maart - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche R ading

1 maart - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
25 februari  - 19.30 uur

Aswoensdag;  begin 40-dagentijd
28 februari - 19.00 uur

1 maart - 10.00 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
1 maart - 10.30 uur

Dr. A. Brouwer, Zeist

P.K.N . -  Herv. Kerk Groenekan
1 maart - 10.00 uur

Ds. A.H. Veldhuizen, Woudenberg
1 maart - 18.30 uur

Ds. J. ter Maten,
’s Grevelduin Capelle

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

1 maart - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. J. de Boer, Rijnsburg

N ed. Ger. Kerk Westbroek
1 maart - 10.00 uur

Hr. J. Veldtrop, Vianen
1 maart - 18.30 uur

Ds. W.D. Duvekot, U trecht

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

Ds. M. van der Zwan, Westbroek
1 maart - 18.30 uur

Ds. D.J.W. Kok, IJzendoorn

P.K.N . -  Herv. Kerk 
Lage V uursche 

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

Ds. C. van Dis, Nieuwegein
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Barokconcert in Stulp-
kerk Lage V uursche

 
Henriette F eith (sopraan) en David van Ooijen (luitist) geven op 28 februari 
a.s. een bijzonder concert dat is opgebouwd rond vier grote Italiaanse com-
ponisten uit het begin van de 17de eeuw: Monteverdi, F rescobaldi, Caccini 
en Strozzi. Alle vier componeerden muziek in de nog maar net ontstane 
Barokke stijl en stonden mede aan de wieg van deze revolutie in de muziek. 
Het concert vindt plaats in de Stulpkerk (Hervormde Kerk) aan de Slotlaan 
in Lage Vuursche en begint om 20.15 uur. 
 
Henriette F eith studeerde aan het Sweelinck Conservatorium in Amster-
dam. Zij geeft onder andere recitals met David van Ooijen, hun repertoire 
reikt van de vroege Barok tot ver in de 19e eeuw. Henriette F eith zingt 
regelmatig in het Nederlands Kamerkoor, het Groot Omroep Koor en in het 
Amsterdam Baroque Choir, dat onder leiding staat van Ton Koopman.
David van Ooijen is solist en begeleider op diverse luiten, barokgitaar, 
romantische gitaar en shamisen. Met verschillende ensembles nam hij zo’n 
30 cd’s op en in 1991 maakte de BBC solo-opnamen van hem. In 1998 won 
hij de Vriendenprijs van de Stichting Oude Muziek. David speelde in 2007 
tijdens de doopplechtigheid van prinses Ariane.
 
Dit concert wordt georganiseerd door Stichting Sfeerconcerten. Het eerder 
aangekondigde concert met Hofmuziek door Hans Meijer (luit) en Paula 
Bä r-Giese (sopraan) komt te vervallen wegens ziekte van de luitist. De 
toegangsprijs is 15 euro, tot 16 jaar 10 euro. Kaarten zijn te verkrijgen bij 
CultuurPuntSoest (tel. 035 6095829) en tel. te reserveren (tel. 035 6012657) 
of per e-mail info@sfeerconcerten.nl

David van O oijen en Henriette F eith concerteren op 28 februari a.s. in de 
Stulpkerk ( Hervormde Kerk)  aan de Slotlaan in L age V uursche.

Dankbaar en strijdbaar.

Bij het krieken van de dag is rustig en kalm overleden

Pieter Johannes de Keijzer

Zuilen, 13 april 1924  Maartensdijk, 19 februari 2009 

Dieu est comme le vent.

 J.M. de Keijzer - Jansen

 Harry

 Jolanda en Johan

 Peter en Rubiela
 Peter, O scar, Jon

Dorpsweg 73
3738 CB  Maartensdijk

De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Echtgenoot van Johanna Maria de Keijzer - Jansen

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
van waar mijn hulp komen zal.

Psalm  121: 1

Voor ons onverwachts, maar op Gods tijd, nam de Heere tot Zich 
mijn lieve zorgzame moeder

Johanna Jacoba R ietveld -  Drieenhuijzen
De Bilt, 20 februari 1921 Lage Vuursche, 17 februari 2009 

22 oktober 1995 overleed haar man.
15 februari 2001 overleed haar zoon Marinus.

Harmelen:   Henk

 Verdrietig nemen ook wij afscheid van mevrouw Rietveld, 
voor wie wij jarenlang hebben gezorgd.

Riet en Wim

  Wij zijn dankbaar voor de liefdevolle verzorging die zij heeft 
   ontvangen in V erpleeghuis St. Elisabeth te L age V uursche.

 De begrafenis heeft op zaterdag 21 februari te Bilthoven plaatsgevonden.

C orrespondentieadres: F amilie Wendt,
Willaerlaan 76, 3925 H P  Scherpenzeel

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
A ls het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking U itvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart 
geheel naar uw wensen verzorgen. 

V oor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar
Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

V ergadering Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 4 
maart 2009 om 13.30 uur in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, 
Bilthoven (Coesfeldzaal). 

Op de agenda staat o.a.: toelichting op de werkzaamheden van het Zorglo-
ket, door mevrouw T. de Vries, coör dinator U nit zorg en Welzijn. Belang-
stellenden voor deze openbare vergadering zijn van harte welkom. N.B. 
Denk aan de gewijzigde aanvangstijd s.v.p. Voor verdere informatie: H.G. 
van Schaik-Colijn, Kastanjelaan 2, 3737 RB Groenekan, tel. 0346 211946. 
E-mail hella.vanschaik@casema.nl 

A Z M zingt Johannes Passion
Op vrijdag 27 maart a.s. zingt het Algemeen Zangkoor Maartensdijk de Johan-
nes Passion van Johan Sebastiaan Bach. Met ruim 80 zangers en zangeressen 
is het koor al ruim een jaar bezig dit prachtige oratorium in te studeren. 

Sinds september 2008 doen zij dat onder de bezielende leiding van de nieuwe 
dirigent Hans Matla en repetitor Arjen Berends. De uitvoering van de Johan-
nes Passion is voor AZM extra bijzonder omdat het een jubileumconcert is: 
het koor bestaat in 2009 precies 40 jaar. 

Op 27 maart wordt het koor begeleid door vijf solisten en het barokorkest 
F lorilegium Musicum. Het concert vindt plaats in de H. Michaë lkerk in De 
Bilt, aanvang 20.15 uur. Toegangskaarten kosten 18 euro (incl. programma-
boekje en koffie/thee in de pauze). De kaarten zijn te koop bij verschillende 
voorverkoopadressen, terug te vinden op website http://www.zangkoor-azm.
nl. Op de avond zelf zijn ook kaarten aan de zaal verkrijgbaar. 

Oud Papier
Westbroek
Op donderdag 26 februari zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór  18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten.

Hollandsche R ading
Zaterdag 28 februari wordt door 
muziekvereniging Kunst &  Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen 
vertrekt om 9.00 uur vanaf ‘Het 
Rondje’. U  wordt vriendelijk ver-
zocht het goed gebundelde papier 
tijdig aan de weg te zetten.



Er zijn in ‘de grote stad’ jongerenor-
ganisaties, die in samenwerking met 
dat creatieve collectief op opleiding 
gerichte graffiti workshops (voor jon-
geren) organiseren. Eerst krijgen deel-
nemers daarbij een korte introductie 
van het collectief, waarna er schetsen 
worden gemaakt. De uiteindelijke 
ontwerpen worden de volgende dag 
op wanden gespoten. Spuitbussen 
zijn volop aanwezig!

Groenekan
Deze ontwikkelingen op graffiti-
gebied zijn mogelijk nu ook naar 
buiten de randstad overgewaaid. De 
landelijk bekende JOP aan de Kas-
tanjelaan in Groenekan was al een 
kunstwerk (van Philip Somers) op 
zich. De binnenzijde was in het ver-

leden gesierd met een als op een 
predikantenbord gelijkende lijst van 
(onder schuilnaam +  geboortedatum 
vermelde) min of meer vaste bezoe-
kers van de JOP. Mogelijk beï nvloed 
en/of geï nspireerd door de workshops 
van het creatieve collectief is er het 
nodige veranderd. Rondom het func-
tionele vertrek van de laatste plaatse-
lijke dominee veranderde ook de bin-
nenzijde van de jongerenschuilhaven 
in een fraai graffiti kunstwerk. Een 
deel van de Groenekanse hangjonge-
ren is bezig geweest met het creë ren 
van een kunstwerk. Er moet nog 
verder aan gewerkt worden voordat 
het echt klaar is. Volgens é é n van de 
kunstenaars is het nu nog het best te 
vergelijken met de ‘U nvollendete’ 
(Onvoltooide Symfonie van F rans 

Schubert). Omwonenden en andere 
belangstellenden wachten in spanning 
af wanneer het onvoltooide zal zijn 
voltooid, zowel wat betreft het tijdstip 
als de inhoud. De kosten van de verf 
waren voorgeschoten en zullen straks 
worden verrekend wanneer de toege-
zegde ‘storting van de 1000 euro door 
Kern met Pit’ zal zijn gedaan. 

Gemeentebestuur
De hangjongeren en omwonenden 
zijn door ‘Kern met Pit’ uitgenodigd 
op woensdag 11 maart a.s. om 14.00 
uur bij de feestelijke bijeenkomst in 
de Spiegelzaal van het Paushuis in 
U trecht om de onlangs toegekende 
prijs in ontvangst te nemen, die uit-
gereikt wordt door de Commissaris 
van de Koningin. Ook het gemeen-
tebestuur van De Bilt is hierbij uit-
genodigd. Kern met Pit is een fonds 
van de Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij, dat mensen die 
hun buurt, wijk of streek willen ver-
beteren ondersteunt. Het gaat daarbij 
om ideeë n en projecten van burgers, 
vrijwilligersorganisaties en ideë le 
organisaties. Deze projecten richten 
zich op actief burgerschap, platte-
landsvernieuwing en water. Konink-
lijke Nederlandsche Heidemaat-
schappij helpt deze verbeteringen van 
de leefomgeving te realiseren met 
inzet van kennis, geld en een uitge-
breid netwerk. Enige tijd geleden 
werd bekend, dat het JOPproject en 
het Shakespeareproject van Muze in 
’t Groen, beiden uit Groenekan (en) 
beiden in de prijzen zijn gevallen. 

Volgens Peter Jonker van het Roton-
delab U trecht is het de bedoeling 
dat het kunstwerk op de rotonde bij 
het voormalige gemeentehuis van 
Maartensdijk op 14 maart aanstaande 
feestelijk wordt onthuld. Mogelijk 
wordt het nog iets later want het 
Rontondelab is weer afhankelijk van 
de provincie, die eerst nog werk-
zaamheden moet verrichten. Maar 
zodra dat is gebeurd gaat het project 
van start. Het kunstwerk betreft grote 
foto’s van alle oudste leerlingen van 
de drie Maartensdijkse basisscholen. 
Het project zal door de eenvoudige 
vorm zeker goedkoper worden dan de 
50.000 euro die oorspronkelijk was 
gepland, maar hoe goedkoop is op dit 
moment nog niet bekend.

Grote foto’s
In april 2007 is het begonnen. Het 
Rotondologisch Genootschap van de 
provincie U trecht bedacht van boven 
af dat in het gereformeerd overko-
mend dorp de kinderen van de School 

met de Bijbel een kunstwerk voor de 
rotonde moesten ontwerpen. Gede-
puteerde Ger Mik zou dan voor zijn 
afscheid nog even zijn laatste daad 
op zijn naam schrijven. Het moest 
iets worden dat je nooit eerder op 
een rotonde zag. Het hoefde geen 
beeld te worden. Het hoefde ook niet 
op kunst te lijken want als iets heel 
bijzonder is, dan wordt het namelijk 
vanzelf kunst. De kinderen bedachten 
dat de typische spoorbogen langs 
de lijn U trecht Hilversum daarvoor 
model konden staan, maar dat werd 
afgewezen. Toen vond de directie van 
de School met de Bijbel terecht dat 
het een zaak was voor alle kinderen 
van alle drie de basisscholen van het 
dorp. Juist nog op tijd is daarna het 
idee ontstaan de leerlingen op grote 
foto’s te zetten en die aan een paal te 
hangen. Het heeft even geduurd. De 
kinderen van groep 7 werden intus-
sen kinderen van groep 8 en aan het 
einde van de zomervakantie dit jaar 
verlaten ze de scholen. 

 Ovonde en Braadspit
Voor de Ovonde over de A27 is inder-
tijd een ontwerpwedstrijd uitgeschre-
ven onder architecten. Een medede-
ling daarover meldt: ‘De jury heeft 
het ontwerp ‘Ovonde als faunapas-
sage’ met ingehouden enthousiasme 
aangewezen als winnaar. Het ontwerp 
is vooral overtuigend in de aanslui-
ting van de passage op de beide 
landschappen. Het koppelt het Noor-
derpark aan de U trechtse heuvelrug.’ 
Dat is vooral voor de dieren plezierig 
maar ze zullen nog even moeten 
wachten. Zowel de forse prijs als de 
plannen voor toekomstige aanpassing 
van de A27 spelen een rol. 
Het Rotondelab is ook nog bezig met 
de uitwerking van het kunstwerk op 
de rotonde bij het voormalige Braad-
spit. Er zijn indertijd gesprekken 
gevoerd met een achttal kunstenaars 
en daar is een winnaar uitgekomen. 
Maar over ‘De Barcode Rotonde’, 
zoals deze wordt genoemd, is verder 
nog niets bekend. 

Onzichtbaar 
Deze maand is een kunstwerk op de 
rotonde van Lopik gereed gekomen 
en onthuld. Het was de eerste rotonde 
in een serie van zestien verschillende 
kunstwerken van het Rotondelab van 
de provincie U trecht. Volgens een 
bericht van het ANP wijst een grote 
pijl naar beneden en verraadt daarmee 
dat er meer is dan gras. Ondernemers 
van het naastgelegen bedrijventerrein 
De Copen mochten meedenken over 
de kunst die de rotonde zou opvro-
lijken. De twaalf ontwerpen van de 
ondernemers zijn door kunstenaars 
verguld en in een dichte kist gestopt. 
De ontwerpen zijn dus niet te zien. 
Alleen de verlichte pijl wijst aan dat 

de vergulde schaalmodellen in de 
grond zitten. De woordvoerster van 
de provincie legt uit: ‘Het project 
‘Het goud van Lopik’ is erg goed-
koop, want normaal kost een rotonde-
kunstwerk zo’n twee ton en dit kunst-
werk bij Lopik kost maar 85.000 
euro.’ Let wel, deze prijs betreft niet 
het maken van een rotonde maar het 
kunstwerk. Dan is het prijsverschil 
met twee jaar geleden wel erg groot, 
want toen kostte de verfraaiing van de 
rotonde Maartensdijk é é n ton, waar-
van de kinderen 50.000 euro kregen. 
Het geld is afkomstig van de Dienst 
Wegen, Verkeer en Vervoer van de 
provincie U trecht. 
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Kunstwerk R otonde Maartensdijk komt er aan
door Kees Pijpers

A ls het niet teveel tegenzit, zal het kunstwerk op de rotonde Maartensdijk rond half maart a.s. worden 
onthuld. Die bij het Braadspit kan nog even duren en de Ovonde over de A 27 moet wachten op de 

R ijksplannen met de snelweg. De eerste van de zestien geplande projecten in onze provincie is intussen in 
Lopik gerealiseerd.

De wegwijzer op de rotonde is er helemaal klaar voor.

V an Gogh en de kleuren 
van de nacht

Naar aanleiding van een gelijknamige tentoonstelling in het Van Gogh 
Museum te Amsterdam van 13 februari t/m 8 juni 2009 organiseren de 
Stichting Kunst en Cultuur en Bibliotheken gemeente De Bilt een kunstle-
zing op donderdag 5 maart 2009 a.s. door freelance kunsthistoricus Johanna 
van Nieuwstadt. Zij verzorgt lezingen over actuele tentoonstellingen.

U it de brieven en schilderijen van 
Vincent van Gogh blijkt een bij-
zondere aandacht voor de sfeer van 
de avond en de nacht. De tijd dat 
de werkende mens zich in huis of 
nachtcafé  terugtrekt is voor hem 
juist aanleiding energiek door te 
werken, te lezen en te schrijven. 

De lezing wordt gehouden op don-
derdag 5 maart 2009 van 10.00 tot 
12.00 uur in de Bibliotheek Bilt-
hoven, De Kwinkelier 20. Kaarten 
kosten 5 euro (leden) en 7,50 euro 
(niet-leden) en zijn verkrijgbaar bij 
alle vestigingen van de bibliotheken 
gemeente De Bilt. Zie ook
www.bibliotheekdebilt.nl

Graffiti siert JOP
door Henk van de Bunt

E rgens in dit land is er een creatief collectief, dat zich bezig houdt met uiteenlopende disciplines zoals 
decorbouw, schilderingen, grafisch ontwerp, plaatjes draaien en catering. De verscheidenheid aan talenten 
binnen het collectief zorgt voor een krachtige chemie waardoor mensen dikwijls worden verrast zodat zij 

zich laten onderdompelen in een creatieve sfeer

De binnenzijde van de jongerenschuilhaven aan de Kastanjelaan in G roe-
nekan is voorzien van een ‘onvoltooid’, maar vooralsnog fraai graffitikunst-
werk.

Het voorjaar begint op
Sandwijck

Op zondag 1 maart organiseren het IVN – De Bilt e.o. en de Werkgroep 
Sandwijck samen met Het U trechts Landschap een rondleiding over het 
landgoed Sandwijck. 
De eerste tekenen van het voorjaar worden zichtbaar. Zo staan sneeuw-
klokjes en de hazelaar volop te bloeien. De narcissen komen de grond uit 
en bomen en struiken beginnen uit te lopen. De afgelopen winter is weer 
veel beheerwerk uitgevoerd waarvan de resultaten goed zijn te zien. Met 
een beetje geluk laten ook diverse vogelsoorten zich zien, bijvoorbeeld op 
de akker die inmiddels weer is ingezaaid.

De wandeling begint om 14.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Het verza-
melpunt is de parkeerplaats op Sandwijck aan de U trechtseweg 301, recht 
tegenover het Van Boetzelaerpark. Aangezien de grond in dit jaargetijde 
meestal vochtig is, is het verstandig om stevige schoenen of laarzen aan te 
trekken. De rondleiding is gratis. Honden zijn (ook aangelijnd) niet toege-
staan op Sandwijck.



A dverteren in 

De V ierklank!

Iets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen 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

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.

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Spinazie ................ zak 300 gram 0,99

Courgette ................... 2 voor 1,00

Meloen mix ................volle bak 0,99

Elstar handappels ........1,5 kilo 0,99

Perssinaasappels 1,99
krop

2 kilo

Alleen donderdag
Alle Rauwkostsalades .................................................

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

 .................................................

 ........................................................
200 gram

1,00

Vers gesneden

Grote

0,79 Perssinaasappels
Landwaart groente en fruit

Vispotjes .............................................. nu 7,95
Varkenshaas in champignon roomsaus
met gebakken aardappels .................100 gram 0,99
Kip in kerrie met groenterijst .............100 gram 0,99
Kippensoep ...................................... literbak 2,98

Vers gewassen

Vers van de Traiteur

IJsbergsla De allerbeste

Onze bekende

Heldere
rijk gevuld

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

807 2.0 HDI AUT., D. GRIJS MET., RAD/CD/NAV, LMV, ABS, AIRB., ESP, CRUISE C., 
CLIMATE C., REGENS., HALF LEDER INT., 157.000 KM ........................................................  '06 €.15.945,- 

PEUGEOT
206 1.1 X-LINE, D. BLAUW MET., SB, RAD/CD, AIRB., 97.000 KM .........................................  '00 €.  4.250,- 
206 1.4 16V QUICKSILVER, ZILV. MET., AIRCO, ABS, ER, CV, SB, 27.000 KM .......................  '05 €.  9.250,-
206 1.4HDI, ZWART, ER, CV, SB, RAD/CASS., NIEUWE APK, 165.000 KM ...........................  '02 €.  5.950,-
306 1.4 BREAK, GRIJS MET., AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, TREKH., 140.000 KM ...............  '98 €.  3.950,-
307 BREAK 1.6 16V AUT., D. GROEN MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, 
CRUISE C., RAD/CD, ABS, AIRBAGS, 49.000 KM ..................................................................  '03 €.11.950,- 
307 2.0 HDI 5DRS, L. GROEN MET., ABS, AIRCO, ER, CV, SB, AIRB., 131.000 KM ..............  '02 €. 5.950,-
307 2.0 HDI BREAK GRIJS KENT., ROOD MET., AIRCO, ER, CV, SB,
100.000 KM, (EX BTW) ..........................................................................................................  '04 €. 6.750,-
407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C., ABS, RAD/CD/TEL, 
PARKEERS., CLIMATE C., LMV, AIRB., REGENS., 175.000 KM .............................................  '05 €.11.750,-
607 2.2 16V AUT., ZWART MET., ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV, CLIMATE C., 
CRUISE C., LMV, REGENS., MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000 KM ....................................  '03 €.13.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN XSARA BREAK 1.4, GRIS ICELAND, ER, CV, SB, ABS, AIRB., 98.000 KM ............  '01 €.  4.950,- 
CITROEN C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, 
CLIMATE C., CRUISE C., 73.000 KM .....................................................................................  '05 €.14.950,-
CITROEN C8 2.2 16V LPG G3, D. GRIJS MET., CRUISE C., CLIMATE C., 2X SCHUIFD., 
LMV, PARKEERS., REGENS., RAD/CD, TREKH., 200.000 KM ...............................................  '04 €.13.950,-
FIAT DOBLO 1.3 JTD, ZILV. GR. MET., SCHUIFD., ER, CV, SB, RAD/CD, 
35.000 KM (EX BTW) .............................................................................................................  '07 €.  9.750,-
MAZDA MX5 1.6 16V, D. GROEN MET., ER, CV, SB, RAD/CD, LMV, MLV, 120.000 KM ..........  '98 €.  7.950,-
RENAULT KANGOO 1.5 DCI, WIT, SCHUIFD., AIRCO, ER, CV, SB, 23.000 KM (EX BTW) ....  '07 €.  9.250,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 806 2.0, D. GRIJS MET., ER, CV, SB, 2X SCHUIFDEUR ......................................  '95 €.  2.500,- 
RENAULT CLIO 1.4 AUT., ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, RAD/CD, 125.000KM ....................  '92 €.  1.450,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540



‘Bevlogen, maar met beide benen 
op de grond’. Dat is misschien wel 
de kortste typering van Pieter de 
Koning. Natuurlijk valt er veel meer 
over hem te zeggen. Dat hij al jaren 
ervaring heeft met het maken van 
mooie tuinen bijvoorbeeld en dat het 
bedrijf is gevestigd in het groene 
Westbroek. ‘Maar het zijn vooral de 
tuinen zelf die het verhaal moeten 
vertellen’, aldus de Koning.

Delen
Tuinontwerper en hovenier Pieter de 
Koning deelt graag zijn vakkennis. 
‘Mijn vestiging in Westbroek is een 
uitgelezen plek om mijn jarenlange 
ervaring over te kunnen brengen op 
cursisten’, vertelt hij. Dat heeft hij 
de afgelopen jaren al laten zien met 
zijn cursusaanbod, een aanbod dat 
zich met de jaren steeds meer heeft 
ontwikkeld. ‘Ik vind het fijn om veel 
informatie over te dragen, maar niet 
op een droge manier. Een informele 
sfeer is voor mij een must. Daarvoor 
is de actieve deelname de cursisten 

belangrijk. Juist door veel vraag en 
antwoord komen we tot levendige 
cursusavonden’. Dat cursisten elkaar 
dit genoegen ook gunnen, blijkt wel 
uit het aantal mensen dat een partner 
of vriend deze cursus cadeau doet. 
‘En met een medetuinier komen zorgt 
er ook voor dat de sfeer lekker infor-
meel kan blijven’. 

Ontwerpen
De praktijkcursus tuinontwerpen is 15 
jaar geleden al ontwikkeld. ‘Omdat 
een goed doordacht tuinontwerp de 
basis voor een mooie tuin blijft’, is de 
Konings overtuiging. Tijdens de cur-
sus komen veel belangrijke ontwerp-
aspecten aan de orde: de plattegrond, 
de inventarisatie van wensen, tuinstij-
len, vormgeving, optische effecten, 
kleuren in de tuin en beplanting. Al 
deze onderwerpen worden met voor-
beelden toegelicht. Maar minstens zo 
belangrijk is dat de deelnemers zelf 
in de cursus aan de slag gaan met het 
ontwerpen van hun eigen tuin. De 
‘ontwerp’-cursus wordt gegeven op 

4 donderdagavonden 5, 12, 19 en 26 
maart van 19.00 tot 22.00 uur.

Kennis vergroten
Als men de plantenkennis wil ver-
groten is de plantencursus op donder-
dagavond 2, 9 en 16 april een goede 
keuze. Men krijgt dan veel informatie 
over de eigenschappen en toepassing 
van zo’n 140 verschillende soorten 
planten zoals bomen, struiken, hagen, 
klimplanten en natuurlijk vaste plan-
ten. Ook voor vragen is natuurlijk 
ruimte. De plantencursus begint alle 
avonden om 19.30 en eindigt om 
22.00 uur. 

Onderhoud
Veel behoefte blijkt er ook te zijn aan 
de cursus Tuinonderhoud. Dit is geen 
buiten-snoeicursus, maar gewoon bin-
nen. Met koffie erbij en dat blijkt bij-
zonder goed te gaan. De Koning: ‘Ik 
kan op deze manier veel vertellen en 
doordat er veel ruimte is voor vraag 
en antwoord ontstaat een plezierig en 
leerzame sfeer’. Water geven, bemes-

ten, plantwerk en natuurlijk snoeien, 
het komt allemaal aan de orde. Vanuit 
de invalshoek dat werken in de tuin 
plezierig is, maar ook niet uit de 
hand moet lopen. Arbeidsbesparende 
adviezen horen er daarom zeker bij. 
De cursus tuinonderhoud wordt gege-

ven op drie achtereenvolgende maan-
dagavonden 9, 16 en 23 maart van 
19.30 tot 22.00 uur. 

Voor meer informatie of inschrijving: 
www.koningtuinen.nl of neem con-
tact op met Pieter via 0346 282140.

 De Vierklank 5 25 februari 2009

Tuincursussen Pieter de Koning in het 
vroege voorjaar

door Henk van de Bunt

Het is weer zover: de tuincursussen van Pieter de Koning in het vroege voorjaar. De komende maanden 
maart en april biedt deze tuingoeroe op zijn locatie in Westbroek de gelegenheid om de tuinkennis te 

vergroten. Met maar liefst drie cursussen moet dat haast lukken, zou je zo denken.

Pieter de Koning: ‘Een goed doordacht tuinontwerp is de basis voor een 
mooie tuin’.

Lezing over moestuinieren
Jan Kuiperij uit Doetinchem heeft al meer dan 25 jaar een groentetuin die 
hem en zijn gezin en buurtbewoners het hele jaar rond van aardappelen, 
groenten, fruit en bloemen voorziet. Alleen voor sinaasappelen en bananen 
komt hij bij de groenteman. Hij is een biologische tuinder dus gebruikt hij 
geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Hij verzorgt voor moestuinvereni-
ging Tuinmaar uit Maartensdijk op donderdag 26 februari a.s. een lezing 
over moestuinieren in Parochiecentrum De Mantel aan de Nachtegaallaan 
40 in Maartensdijk.
De aanvang is 20.15 uur en de toegang is gratis. Jan Kuiperij verzorgt een 
gevarieerd programma. In het eerste deel gaat hij in op het maken van een 
tuinplan en komt hij via vijf stappen aan bij het verwerken en bewaren 
van tuinproducten. In de pauze kunnen meegebrachte producten, boeken 
en hulpmiddelen worden bekeken en gekocht. Het tweede deel bestaat uit 
het vertonen van een fotoserie van de groentetuin van januari tot en met 
december. Naast het verbouwen van groenten besteedt Jan aandacht aan 
fruit en bloemen. Voor inlichtingen: Huib Mekel, voorzitter van Tuinmaar, 
tel: 0346 212211 [HvdB].

De Stampertjes collecteren voor Jantje Beton

In de week van 2 t/m 7 maart 2009 is er weer een Jantje Beton collecte. In Westbroek wordt deze zoals elk 
jaar ‘gelopen’ door collectanten, die verbonden zijn aan peuterspeelzaal de Stampertjes.

Jantje Beton vindt het heel belangrijk 
dat kinderen in hun vrije tijd spelen. 
Wanneer kinderen spelen, hebben ze 
niet alleen op het moment zelf veel 
plezier, maar doen ze ook nog eens 
allerlei indrukken en ervaringen op 
die goed zijn voor hun ontwikke-
ling. Met name voor kinderen die in 
de verdrukking dreigen te komen, 
is dat extra belangrijk. Door kinde-
ren samen te laten spelen, leren ze 
samenleven! Jantje Beton komt op 
voor de speelkansen van alle kinde-
ren in Nederland. Bijvoorbeeld door 
organisatie van de Jantje Beton Col-
lecte en de Jantje Beton Loterij, waar 
verenigingen en scholen de helft van 
de opbrengst kunnen gebruiken voor 
eigen spelmateriaal. De meeste aan-
dacht van Jantje Beton gaat echter 
uit naar de kwetsbare kinderen in ons 
land. Kinderen uit achterstandswij-
ken, uit gezinnen die onder de armoe-
degrens leven of probleemgezinnen. 
Kortom, kinderen voor wie zorge-
loos spelen nooit vanzelfsprekend is. 
Juist voor deze kinderen steunt Jantje 
Beton duizenden projecten per jaar, 
van trapveldje tot circusworkshop, 
van een ontspannen dagje uit tot een 
kijkje achter de schermen van het 
bedrijfsleven.

Stampertjes
Om al deze projecten te kunnen finan-
cieren, heeft Jantje Beton geld nodig, 
veel geld. De Jantje Beton collecte is 
hun grootste bron van inkomsten en 
dus heel belangrijk. Ze krijgen geen 
subsidie van de overheid en zijn dus 
afhankelijk van uw gift! De Jantje 
Beton collecte kent een unieke formule: 

50% van de opbrengst mogen de 
collecterende jeugdverenigingen zelf 
besteden. De andere helft is bestemd 
voor de projecten van Jantje Beton. 
Door uw bijdrage aan de collectanten 
steunt u het werk van Jantje Beton en 
van peuterspeelzaal De Stampertjes 
[Hvd].

Bijdragen aan de collecte komen ten goede aan het werk van Jantje Beton en 
van peuterspeelzaal De Stampertjes te Westbroek [HvdB].

Geld voor kinderen in Ghana
Op 5 februari jongstleden is Henny van den Bosch, Buitengewoon opspo-
ringsambtenaar van de gemeente De Bilt, voor een maand vertrokken naar 
Ghana. Samen met Bianca van de Berg, tot voor kort werkzaam bij de politie 
Doorn, zet zij zich in voor het kindertehuis in de plaats Bolgatanga. Hun doel 
is om meer regelmaat aan te brengen in het dagelijks leven van de kinderen. 

Het kindertehuis is voornamelijk afhankelijk van vrijwilligers en donateurs. 
Daarom heeft Henny van den Bosch zich de afgelopen maanden ingezet om 
geld en goederen in te zamelen. De goederen, waaronder veel speelgoed en 
kinderkleding, zijn per containerschip naar Ghana vervoerd. Het geld, een 
bedrag van € 1730, wordt gebruikt om bestrating aan te leggen rondom het 
kindertehuis. Het oorspronkelijke bedrag dat werd opgehaald door de verkoop 
van gevonden fietsen en een collecte onder medewerkers van de gemeente De 
Bilt, is door het college van burgemeester en wethouders verdubbeld. Bianca 
van de Berg heeft in de gemeente Huizen en bij de politie Doorn een eigen 
inzamelactie gehouden. Op dit moment verblijven beide dames nog in Ghana. 
De container met goederen is inmiddels aangekomen en de spullen zijn uitge-
deeld aan de kinderen in het kindertehuis. 

Henny van den Bosch, actief bij het verwijderen van fietswrakken.

Spirituele Kring Isis organiseert op 
maandag 2 maart a.s. de lezing ‘De 
Grote Stilte’. De stilte is een hulp-
middel in onze spirituele zoektocht 
waarin mystiek en meditatie een 
grote rol spelen. Heb de stilte lief 
boven alle dingen oftewel kunnen we 

verliefd worden op de stilte? 
Gastspreker Miek Pot zal deze erva-
ringen van stilte in een van de streng-
ste kloosterordes (een kartuizer klui-
zenaarsklooster) met u delen. Er is 
tijdens de lezing een boekentafel. De 
zaal is open vanaf 19.15 uur en de 

lezing is van 20.00 tot 22.00 uur in 
centrum De Schakel, Soestdijkseweg 
Zd. 49b in De Bilt. De entree is 7 
euro (incl. kopje koffie c.q. thee). 
Reserveren kan via e-mail:
ejl@wxs.nl of tel. 030 2290317.
Meer info zie: www.hier.is/isis 

De stilte bij spirituele kring Isis



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancôme
make-up 

producten
o.a. mascara
20% korting

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

TOTALE LEEG VERKOOP
VAN DE OPRUIMINGSARTIKELEN

NU VOOR DE HELFT
VAN DE HALVE PRIJS

DE LAATSTE RESTANTEN DAMES-,
HEREN- EN KINDER KLEDING

NOG 3 DAGEN
Donderdag
26 februari

Vrijdag
27 februari

Zaterdag
28 februari

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
V oor maatwerk zoals ( schuifdeur)  kasten, ( tuin) tafels, stoelen                              
banken, radiatorkasten en nog veel meer.     
Heeft u een speciale wens ?  
V raag het aan ons of wij die voor u waar kunnen maken.
U iteraard kunt u ook voor Doe Het Z elf artikelen bij 
ons terecht.

“M aartensdijk”              3738C L Maartensdijk
  Dorpsweg 170               Tel/F ax 0346  21 1579

De eerste de beste

BILTS BOERENLANDSCHAP BEDREIGD!
LET OP 

LEES DE FOLDER BIJ DEZE KRANT

Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden

De Land en Tuinbouworganisatie LTO-noord afdeling De Bilt

De Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark en omgeving 

THE GANT STORE

End of season
magazijn verkoop

Vrijdag 27 febr. 11.00 - 21.00 uur
Zaterdag 28 febr. 10.00 - 17.00 uur

Onze gehele collectie dames, 
heren kleding en schoenen, 

nu met korting tot

60%!
Kerkdijk 25

3615 BA Westbroek
info: 035-6229898

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

Suikerbrood
Nu € 1,95 

(normaal € 2,25)

Appelstrudel
€ 5,50 

 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.

Amaryllis in pot  4,95
Vergeet mij niet in pot
 3 voor 3,95
Anemonen
 bos 3,95

De tuinzaden 
zijn binnen!!!



Het is een breed onderzoek naar de 
behoefte aan sport in het algemeen 
onder de bevolking en niet toege-
spitst op de golfsport in het bijzonder. 
Evenmin komt de mogelijke vesti-
gingsplaats van de nieuwe golfbaan 
in het onderzoek aan de orde.
De resultaten van de enquê te zullen 
later een belangrijke rol gaan spelen 
bij de verdere besluitvorming in de 
gemeenteraad. Ecologische, planolo-
gische en economische componenten 
spelen daarbij ook een belangrijke 
rol, aldus de voorlichtster.
Deze voorgenomen enquê te is echter 
wel het sein voor de tegenstanders van 
de golfbaan aan de Prinsenlaan om in 
actie te komen. Alle inwoners van de 
Bilt krijgen binnenkort een flyer in 
de bus waarin ze hun standpunt tegen 
de golfbaan nader toelichten. Op die 
manier zijn de geë nquê teerden in 
staat om weloverwogen hun mening 
te vormen, vertellen ze. Veel mensen 
weten namelijk niet waar het eigen-
lijk over gaat.

Samenwerking
De initiatiefnemers van deze flyerac-
tie zijn de Stichting Behoud Prinsen-
laan en Ommelanden, Land- en tuin-
bouworganisatie LTO Noord afdeling 

De Bilt en de Agrarische Natuurver-
eniging Landschap Noorderpark en 
omgeving. Ze hebben alle drie hun 
eigen redenen om de vestiging van 
de golfbaan tegen te willen houden. 
Sinds haar oprichting is de Stichting 
Prinsenlaan bezig om mee te den-
ken over behoud en herstel van de 
natuur, vertellen bestuursleden Hella 
van Schaik en Koo Vermeulen. Het is 
een uniek ‘slagenlandschap’, al 600 

jaar oud, wat gekenmerkt wordt door 
houtwallen en een bijzondere flora en 
fauna. Men vindt er een unieke com-
binatie van natuur en agrarische acti-
viteiten. Met veel liefde hebben de 
boeren in een lange traditie het gebied 
van circa 70 ha in stand gehouden. 
Er kan echter nog veel aan verbeterd 
worden waaronder het herstel van 
de houtsingels en de oorspronkelij-
ke landschapselementen. Als er een 

golfbaan komt is het definitief einde 
verhaal, vertellen Vermeulen en van 
Schaik. Een golfbaan is nu eenmaal 
geen natuur, het is puur kunstmatig.

N atuurbeleid
Teus Spelt verwoordt namens de LTO 
het standpunt van deze organisatie. 
Hij ziet het gebied als prima ruilgrond 
voor boeren in de omgeving die in de 
komende tijd grond gaan kwijtraken 
aan natuurbeleid in het kader van 
de zogenaamde Ecologische Hoofd 
Structuur (EHS). De plannen hiervoor 
zijn in een vergevorderd stadium. Het 
gaat de boeren grond kosten, dat is 
duidelijk. Binnen het ‘golfbaange-
bied’ ziet Spelt voldoende mogelijk-
heden om deze agrarische onderne-
mers te compenseren. Er zijn daar 
nogal wat gronden van eigenaren die 
deze kennelijk willen verkopen en dat 
biedt mogelijkheden. Eigenlijk zou 
je kunnen zeggen, vertelt hij, dat de 
aanleg van deze golfbaan haaks staat 
op het provinciale natuurbeleid. Hij is 
tevens bang dat van de omzetting van 
landbouwgronden in een golfbaan 
een precedentwerking uit zal gaan in 
de richting van projectontwikkelaars 
die nog heel andere plannen hebben. 
Al met al reden genoeg voor LTO om 
tegen het project van de golfbaan te 
zijn.

V itaal platteland
Johan Lam van de agrarische natuur-
vereniging deelt deze visie volko-
men. Zijn vereniging is een pleitbe-
zorger voor beheer en ontwikkeling 

van natuur en landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden in samen-
hang met agrarische bedrijfsvoering 
die ook nog eens duurzaam moet zijn. 
Het gebied van de Prinsenlaan heeft 
alle kenmerken die zo’n bedrijfsvoe-
ring mogelijk maken. Ze zorgt er ook 
voor dat er volop voedsel is voor de 
in het gebied levende dieren waar-
onder dassen en weidevogels. Deze 
visie sluit naadloos aan bij die van de 
Stichting Prinsenlaan en Ommelan-
den. Het merkwaardige is dat vesti-
ging van de golfbaan ook weer haaks 
staat op de uitgangspunten in een 
nota van de gemeente De Bilt met de 
fraaie titel ‘Ruimte voor een vitaal 
platteland’.

Strijdbaar
Het is niet duidelijk hoe de mening 
van de Biltse politiek is. De positie 
van het college is vooralsnog ondui-
delijk. In de gemeenteraad zijn er 
partijen die uitgesproken voor en uit-
gesproken tegen zijn. De uitslag van 
de enquê te kan daarom een belang-
rijke rol spelen. Mocht het ooit zo ver 
komen dat er vanuit de gemeenteraad 
groen licht komt voor de aanleg, 
dan zullen de opposanten zich blij-
ven inzetten voor het behoud van 
dit bijzondere overgangsgebied tus-
sen de U trechtse Heuvelrug en het 
veenweidelandschap. Het gebied is 
te waardevol om op te offeren voor 
de genoegens van een beperkt aantal 
golfspelers, vinden ze. ‘We blijven 
strijdbaar!!’ is hun signaal.
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advertentie

Oppositie golfbaan langs Prinsenlaan 
bundelt krachten

door M artijn N ekkers

N aar aanleiding van de beraadslagingen in de gemeenteraad over de mogelijke aanleg van een nieuwe 
golfbaan in het boerenlandschap langs het bekende Prinsenlaantje houdt de gemeente De Bilt binnenkort 

een enq uê te onder 5000 inwoners. Op 5 maart zullen de formulieren verzonden worden aan de ingezetenen 
die met elkaar een representatieve groep vormen van de totale Biltse bevolking over het hele gebied, zo laat 

voorlichtster Linda van den N oort van de gemeente De Bilt weten.

V .l.n.r.: Hella van Schaik, Johan L am, Koo V ermeulen en T eus Spelt.

Optreden A ccordeonvereniging
Al 51 jaar maakt de ‘Eerste Maars-
sense Accordeon Vereniging’ muziek. 
De vereniging bestaat uit 40 leden en 
speelt o.l.v. Lona Spinhoven en Tim 
F letcher. Dit orkest heeft een breed 
repertoire van lichte klassieke luis-
terliedjes tot gezellige meezingers. 
Vrijdag 27 februari om 19.30 uur 
in de recreatieruimte van Dijckstate. 
Kosten: € 4,00 incl. koffie of thee.
 
Steeds Beter
Op woensdag 4 maart wordt het 
toneelstuk ‘Overwinteren’ door 
toneelvereniging ‘Steeds Beter’ opge-
voerd tijdens de SOOS 60+  middag. 
Het is een blijspel en er is live muziek 
van een accordeonist. Het belooft een 
leuke middag te worden. U  bent van 
harte uitgenodigd om deze middag 
mee te beleven. Aanvangstijd: 15.00 
uur, locatie: Ontmoetingskerk, Kon. 
Julianalaan 26 te Maartensdijk. Er 
zijn geen kosten aan verbonden, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld.

V erdachte brand betaalt schade
Een 20-jarige man uit Westbroek die op 1 januari 2009 zijn eigen auto en 
caravan in de brand heeft gestoken, heeft de kosten betaald die brandweer 
en de gemeente hebben gemaakt. 

De politie werkt al jaren nauw samen met de gemeente, de brandweer en 
het Openbaar Ministerie om in Westbroek oud en nieuw feestelijk en vooral 
ook veilig te laten verlopen. Alle ‘hotspots’ voor vandalisme zijn in 2008 in 
kaart gebracht en daar werd door de politie extra gesurveilleerd. 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, vonden er drie branden plaats. In de 
nacht van 31 december 2008 op 1 januari 2009 trof de politie aan de Kerk-
dijk een brandende auto en caravan aan. Na onderzoek kwam de politie de 
20-jarige eigenaar uit Westbroek op het spoor. Eenmaal op het politiebureau 
bekende de man verantwoordelijk te zijn voor het aansteken van de brand. 
Hij verklaarde de brand uit verveling te hebben aangestoken. De verdachte 
heeft inmiddels (een deel van) de kosten betaald voor de onkosten die de 
brandweer en de gemeente (schade aan het wegdek) hebben gemaakt. De 
politie doet nog onderzoek naar de andere twee branden.

Dat wil ik ' effe'  kwijt…
In deze rubriek wordt doorgaans geschreven over zaken die ons niet aan-
staan maar anderen betreft. Deze keer wil ik melding maken van wat mij 
afgelopen zaterdag is overkomen. Onder het motto ‘Hoe naï ef, dom of 
goedgelovig kun je zijn.’

Het was gezellig druk bij Betty en mij, de klanten zaten aan de koffie. Er 
kwamen een goed geklede dame en heer binnen die Arabisch en gebrek-
kig Engels spraken. Al complimenten makend over de mooie ouderwetse 
inrichting liep hij naar de vitrine waar ik mijn collectie buitenlandse bank-
biljetten bewaar. Niet waardevol maar wel erg leuk. Hij ontdekte een biljet 
uit Dubai waar hij volgens eigen zeggen vandaan kwam en vertelde dat hij 
ook een verzamelaar was van curiosa maar vooral van bankbiljetten..ja ja..
Hij vertelde dat hij de Euro zo mooi vond en toonde trots een briefje van 
€ 50,- of ik dat even kon wisselen in kleine coupures voor de verzameling. 
Ik haalde mijn tasje uit de keuken en begon te wisselen waarbij hij tot mijn 
verbazing, onder het uiten van beleefde verontschuldigingen, zeer behulp-
zaam was. De situatie begon zelfs mij te irriteren, ik hield hem scherp in de 
gaten en borg mijn tasje weer goed op. Voordat ik dit kon doen toonde hij 
mij zijn collectie oud Nederlands geld waardoor mijn aandacht verslapte, 
zoals later zou blijken.
Hij stelde nog enige vragen over de bank en andere winkels en verliet vrien-
delijk groetend het pand. De wachtende lieve mevrouw Melissen zei dat de 
mevrouw die bij hem hoorde haar opzij duwde en voor de keukendeur ging 
staan. Het was Betty inmiddels opgevallen dat het tweetal zich snel uit de 
voeten maakte.
Langzaam begon het nu ook bij mij te dagen, het zal toch niet….. Snel 
begon ik de inhoud van mijn tasje te controleren en ontdekte dat ik door 
een zeer geslepen en vingervlugge oplichter enkele honderden euro’s lichter 
was gemaakt.

Hoe kon dit mij nou overkomen, ik had zo scherp opgelet, dit kon toch niet 
bij kapper Hans in Maartensdijk. Ben ik zo wereldvreemd of kom ik uit 
een ei?
Niet het geld doet mij het meeste zeer, maar dat ik mij heb laten overdon-
deren en het zelf heb laten gebeuren.
’s Avonds zijn wij om mijn verjaardag te vieren met familie en vrienden 
lekker gaan wokken, waarbij ik mij steeds afvroeg wie er van mijn centen 
zat te eten.
Kortom voorlopig voldoende gespreksstof.
Vrienden, het gaat u goed. Kapper Hans



A anvragen om vergunning ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:
R eguliere bouwaanvraag 2e fase
 •  Hollandsche Rading, Tolakker-

weg 29, vergroten woning en 
berging

Lichte bouwaanvraag
 •  Hollandsche Rading, Spoorlaan 

24, oprichten bijgebouw
 •  Maartensdijk, Bernhardlaan 112, 

vergroten berging
 •  Maartensdijk, Julianalaan 49, 

vergroten woning

U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-
ning is verleend. Deze besluiten 
maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’. 

V rijstellingsverzoeken
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’.

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

artikel 19 lid 2 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
 •  Maartensdijk, Dorpsweg 118, 

vergroten bedrijfsruimte

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).

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

A anvraag ontheffing en bouw-
vergunning
Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om met toepassing van 
art. 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening een ontheffing van het 
bestemmingsplan én bouwvergun-
ning op grond van art. 40 van de 
Woningwet te verlenen voor:
 •  Westbroek, Kerkdijk 85, oprich-

ten werktuigberging

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

De termijn van terinzageleg-
ging start de dag na de datum 
van deze publicatie. Gedurende de 
termijn van terinzagelegging kun-
nen belanghebbenden, bij voorkeur 
schriftelijk, reageren op dit voorne-
men bij burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt (Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven). 

V erleende bouwvergunningen
•  Maartensdijk, Rijksweg A27, 

plaatsen opslagunit (19-02-2009)
V erleende sloopvergunning 
•  Hollandsche Rading, Dennelaan 

59, verwijderen asbesthoudende 
materialen (12-02-2009)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 
de verzenddatum (=datum achter 
de verleende vergunning) van het 
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-

nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank.

Voor bouwinformatie of het bekij-
ken van ter inzage liggende stukken 
kunt u langskomen bij de afdeling 
Vergunningen en Toezicht op werk-
dagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. 
Op dinsdag is de afdeling alleen op 
afspraak open van 15.00 – 19.00 
uur. U kunt een afspraak maken via 
telefoonnummer (030) 2289411. 
Voor informatie over bestem-
mingsplannen en/of een gesprek 
met een plantoetser dient u altijd 
een afspraak te maken via boven-
genoemd telefoonnummer.

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:

Hollandsche R ading: 
•  16 fijnsparren, 2 berken, 1 

esdoorn, Vuursedreef 54 (20-02-
2009)  

Groenekan:
•   1 iep (dood), 2 essen, 1 lijsterbes 

en 3 elzen, Ruigenhoeksedijk 56 
(18-02-2009)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

V ervolg op pagina 9

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartens-

dijk;
•  Maartensdijk: opnieuw bestraten gedeelte voetpad Dorpsweg (deel 

van nr. 38 t/m 88) tot en met eind februari 2009.
•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot 

Groenekanseweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestem-
mingsverkeer is wel mogelijk. De werkzaamheden nemen vier maan-
den in beslag. 

•  Bilthoven: (sanerings-)werkzaamheden op de parallelweg Emmaplein, 
aan de kant van de even-huisnummers tot begin april. Kijk voor meer 
informatie op www.debilt.nl. 

R aad vergadert op
donderdag 26  februari

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 26 februari om 
20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Kijk voor 
de agenda op www.debilt.nl bij ‘Bestuur & Organisatie’, ‘vergaderkalen-
der-/stukken’.

Werkgroep V rijeTijd-
Markt zoekt
vrijwilligers!

 
De VrijeTijdMarkt is een jaarlijks terugkerend evenement bestemd voor 
organisaties, verenigingen en instellingen uit de gemeente De Bilt. Zij kun-
nen hier hun activiteiten presenteren voor het nieuwe seizoen. Het is een 
gezellig marktplein vol kramen, activiteiten en een terras. Op een centraal 
podium vinden de hele dag door uiteenlopende optredens plaats.

Draag jij het lokaal verenigingsleven een warm hart toe? Of vind jij het leuk 
om mee te denken, contacten te leggen en/of zelf de handen uit de mouwen 
te steken? Je bent van harte welkom om eens vrijblijvend kennis te komen 
maken. Neem voor nadere informatie contact op met Joke van Kessel op 
telefoonnummer 030-2289618 (ma t/m do) of mail naar kesselj@debilt.nl. 

U w mening telt!  
Doe nu mee aan de enq uê te over 

www.debilt.nl
De gemeente De Bilt vindt het belangrijk om te weten wat u van de gemeen-
telijke website vindt en of deze aan uw wensen voldoet. Doe daarom mee 
aan de enquête. Wanneer wij meer inzicht in hebben in uw mening en wen-
sen over onze website, dan kunnen wij de kwaliteit van de website verder 
verbeteren.

Wij stellen het daarom bijzonder op prijs als u de website wilt beoordelen 
en wilt meedenken over de verbetermogelijkheden.

U kunt de enquête via www.debilt.nl anoniem invullen en het kost slechts 
10 minuten van uw tijd. De enquête kan tot 16 maart ingevuld worden.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

M ededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. A lleen voor de bekendmakingen en 
vergunningen is een selectie opgenomen, waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 
V olledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/
BC  en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.
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V ervolg van pagina 8 Denk mee over de toekomstvisie 
voor Westbroek op 10 maart!

Graag nodigen wij u uit om mee te denken over de toekomstvisie voor 
Westbroek tijdens een workshop die de gemeente samen met Inbo advi-
seurs organiseert. Op dinsdagavond 10 maart vanaf 19: 30 uur bent u van 
harte welkom in het dorpshuis van Westbroek, Prinses Christinastraat 2, 
Westbroek. 

De gemeente De Bilt stelt momenteel een toekomstvisie op voor West-
broek. Hierin bepalen we de prioriteiten voor de ontwikkeling van West-
broek voor de periode tot 2030. De gemeente bepaalt dat echter niet alleen. 
De betrokkenheid van burgers, ondernemers, lokale organisaties en het 
verenigingsleven is daarbij van groot belang. U  bepaalt samen met ons de 
toekomstige agenda van Westbroek.

Daarom heeft op 6 februari j.l. de beleef het dorp dag plaatsgevonden. Op 
die middag hebben we samen met een enthousiaste groep bewoners inspire-
rende beelden en ideeë n verzameld, die een plek moeten krijgen in de toe-
komstvisie. In vervolg op deze beleef het dorp dag organiseert de gemeente 
samen met de Inbo adviseurs een verdiepingsatelier op dinsdagavond 10 
maart. Doel van de avond is om samen te bekijken hoe de ruimtelijke 
ontwikkeling van Westbroek eruit kan zien. Aan de hand van verschillende 
thema’s brengen we de kwaliteiten en knelpunten van de ruimtelijke struc-
tuur van Westbroek in kaart en richten we ons op de kansen en bedreigingen 
voor de toekomst.

Het programma van de avond is als volgt: 

19:15 uur Ontvangst met koffie
19:30 uur Opening door wethouder Ditewig
19:35 uur Toelichting op het werkatelier door Inbo adviseurs
19:45 uur  Korte presentatie over de ruimtelijke ontwikkelingen in 

Westbroek 
20:00 uur Start werkateliers per thema
20:45 uur Pauze
21:00 uur  Plenaire terugkoppeling uitkomsten en uitwerking naar 

ambities en knelpunten
22:00 uur  Afsluiting

A anmelden
Wanneer u graag een actieve rol speelt bij het formuleren van de toe-
komstvisie voor Westbroek, meld u dan aan voor de workshop. Dat kan bij 
mevrouw Sharita Lachman. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 030 228 
95 38 of via lachmans@debilt.nl. 
Meer informatie over het project is beschikbaar via de gemeentelijke 
website: www.debilt.nl. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider, 
Marianne van Ammers op 030 228 94 25 of via ammersm@debilt.nl

Aan het eind van deze maand ont-
vangt u de aanslag gemeentelijke 
belastingen 2009. 
Hierover willen wij u graag infor-
meren.    

WOZ - herwaardering
Zoals in het hele land zijn ook in de 
gemeente De Bilt alle onroerende 
zaken opnieuw getaxeerd. 
Het gaat hierbij om de waarde van 
woningen, bedrijfspanden en grond, 
de zogenaamde WOZ-waarde. Deze 
waarde is van belang voor de onroe-
rendezaakbelastingen (OZB), het 
eigenwoningforfait (voor de inkom-
stenbelasting) en de watersysteemhef-
fing gebouwd (van het waterschap). 
De vorige waarde gold voor het jaar 
2008 (met waardepeildatum 1 januari 
2007). De nieuwe waarde geldt voor 
het jaar 2009 (met waardepeildatum 
1 januari 2008). De nieuwe WOZ-
waarde is vermeld op uw aanslag 
gemeentelijke belastingen.

Waardeontwikkeling van woningen 
in 2008
Door de kredietcrisis staan de markt-
prijzen van woningen onder druk. De 
WOZ-waarde van dit jaar 
is echter bepaald naar het waarde-
niveau op 1 januari 2008. Op dat 
moment was er nog geen sprake van 
een kredietcrisis. Een wijziging van 
de waarde van uw woning door de 
marktontwikkelingen in 2008 wordt 
pas zichtbaar in de WOZ-beschik-
king van 2010. De waarde voor die 

beschikking wordt namelijk bepaald 
naar het waardeniveau op 1 januari 
2009. 
In het algemeen heeft zich tussen 
1 januari 2007 en 1 januari 2008 
een waardestijging van de woningen 
voorgedaan. Voor de meeste wonin-
gen in gemeente De Bilt bedraagt 
deze waardestijging tussen de 
2% en 6%. Omdat de waardestijging 
van de onroerende zaken hoger is dan 
de gewenste stijging van de OZB-
opbrengst, is het OZB-tarief voor 
woningen in 2009 verlaagd. 
In de meeste gevallen zal de OZB 
aanslag in 2009 niet of nauwelijks 
hoger uitkomen dan die in 2008. 
U iteraard kan dat anders zijn als de 
waarde van uw pand meer dan gemid-
deld is toegenomen.

Wijziging in berekening OZ B- aan-
slag
U  was gewend dat het OZB-tarief per 
waarde-eenheid van € 2.500 van de 
WOZ-waarde werd berekend. Met 
ingang van 2009 is dat veranderd, het 
OZB-tarief wordt nu uitgedrukt in 
een percentage van de WOZ-waarde. 

WOZ - loket op www.debilt.nl                                                                                                                                  
Op de aanslag gemeentelijke belas-
tingen kunt u als eigenaar van een 
woning zien wat de taxatiewaarde 
van uw pand is. Op de website van de 
gemeente De Bilt kunt u zien hoe de 
taxatie van uw pand is opgebouwd. 
Van de meeste panden is het ook 
mogelijk een 360°  panoramafoto te 

bekijken. Ga hiervoor naar de website 
van de gemeente De Bilt, www.debilt.
nl. Via dit zogenaamde WOZ-loket 
kunt u ook doorgeven dat gegevens 
die in het taxatieverslag staan, niet 
juist zijn. Om via het WOZ-loket 
gegevens te raadplegen en wijzigin-
gen door te geven heeft u een DigiD 
code nodig. Als u deze nog niet heeft, 
kunt u deze via de gemeentelijke 
website aanvragen. Let op: bezwaar 
maken tegen de WOZ-beschikking 
is niet mogelijk via dit digitale loket. 
Dit kan alleen via een brief waarin u 
uw bezwaren motiveert.           

Wanneer ontvangt u de belasting-
aanslag 2009?
De aanslagen worden aan het eind 
van deze maand verzonden en hebben 
een dagtekening van 
28 februari 2009. Bij het aanslagbiljet 
zijn een toelichting en een reactiefor-
mulier gevoegd.

Belangrijke wijzigingen voor 
2009 in het kort
•  voor 2009 geldt een nieuwe 

WOZ-waarde;
•  de methodiek van de berekening 

van de OZB-aanslag is veran-
derd;

•  de tarieven van het rioolrecht zijn 
verhoogd met 10%;

•  de tarieven van de afvalstoffen-
heffing zijn verlaagd met 1%;

•  de tarieven van de hondenbelas-
ting zijn verhoogd met 16%

Tarieven 2009
De gemeenteraad heeft op 18 december 2008 de tarieven van de diverse 
gemeentelijke belastingen  voor 2009 als volgt vastgesteld.

Gemeentelijke belastingen 2009

Onroerendezaakbelastingen
De tarieven zijn:
 Woningen N iet- woningen
Gebruiker - 0,1268 %
  (was omgerekend 0,1280 %)
Eigenaar 0,0852 %  0,1580 %
 (was omgerekend 0,0888 %) (was omgerekend 0,1596 %)

R ioolrecht
0 tot en met 50 m3 waterverbruik  € 137,40  (was € 124,80)
51 tot en met 150 m3 waterverbruik  € 186,60  (was € 169,80)
151 tot en met 300 m3 waterverbruik  € 261,00  (was € 237,00)
301 tot en met 500 m3 waterverbruik  € 333,00  (was € 303,00)
501 tot en met 1000 m3 waterverbruik  € 666,00  (was € 606,00)
De tarieven behorend bij een waterverbruik van meer dan 1000 m3 per jaar 
kunt u opvragen bij de unit Belastingen.

A fvalstoffenheffing
voor een é é npersoonshuishouden € 158,40  (was € 160,20) 
voor een meerpersoonshuishouden € 277,20 (was € 280,20) 
Hondenbelasting
eerste hond € 83,40  (was € 72,00)
voor elke volgende hond € 166,80  (was € 144,00)
kenneltarief € 333,60  (was € 288,00)

U  bent verplicht aangifte te doen als u houder van é é n of meerdere hond(en) 
wordt.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u ons gerust bellen via telefoonnummer 030 228 94 11.
Stelt u uw vraag liever per e-mail? Dat kan. Gebruikt u dan het volgende 
e-mail adres:  belastingen@debilt.nl. U  kunt ons natuurlijk ook bezoeken, op 
werkdagen tussen 8:30 en 12:30.

Graag wil ik reageren op het stand-
punt en commentaar van de heer 
Bolle uit het verre Australië  met 
betrekking tot de mogelijke plannen 
voor een golfbaan in de omgeving 
van de Maartensdijkse Prinsenlaan. 
Zijn zienswijze is nogal eenzijdig 
waar het dit onderwerp betreft. 
Laat ik voorop stellen geen golfer 
te zijn althans ik bezoek gemiddeld 
slechts 1 à  2 keer per jaar een golf-
baan en dan meestal nog als ‘meelo-
per’. Waar ik wel een beetje verstand 
van heb is natuur en natuurontwikke-
ling. En daarnaast heb ik mijn ogen 
open en heb geleerd om in de natuur 
goed waar te nemen.
Als we kijken naar golfbanen in het 
algemeen en in het bijzonder naar 
banen die aangelegd worden op agra-
rische grond dan moet je eerst vast-
stellen wat de natuurwaarde van die 
agrarische grond is. De heer Bolle 

noemt het stuk land waar de golfbaan 
zou komen een ‘ecologisch waarde-
vol weidegebied’. Daar kunnen m.i. 
grote vraagtekens bij geplaatst wor-
den. Door het agrarische gebruik is 
daar veel op af te dingen. Ik noem een 
paar zaken: Bemesting door middel 
van het zogenaamde injecteren heeft 
grote invloed op de grondstructuur, is 
schadelijk voor de bodembroeders en 
andere fauna. Ook agrarische grond 
staat bloot aan grote verontrusting 
door zware werktuigen en het is dus 
lang niet alleen ‘rozengeur en mane-
schijn’, zoals de heer Bolle wil doen 
geloven. Het agrarische bedrijf van 
tegenwoordig kent een zwaar geme-
chaniseerde bedrijfsvoering en dat is 
ver verwijderd van het vaak romanti-
sche beeld wat velen nog hebben.
Golfbanen, aangelegd met voldoende 
oog voor natuur en milieu, kunnen 
wel degelijk een verrijking van de 

natuur betekenen. Broedgelegenheid 
in randen tussen de holes alsmede 
de aanleg van waterpartijen, voegen 
elementen toe die er voorheen niet 
waren. De voorschiften ten aanzien 
van mest en bestrijdingsmiddelen zijn 
zeer streng en in feite veel milieu-
vriendelijker dan bij het agrarisch 
gebruik. Het verhaal van de heer 
Bolle over ‘de elite speelplaats om te 
knikkeren’ is dan ook op geen enkele 
manier onderbouwd en zeer ongenu-
anceerd.
Ik raad iedereen aan, die zich wil 
verdiepen in de pro' s en contra' s eens 
een golfbaan te bezoeken op rustige 
momenten. Reeë n en hazen maar ook 
andere soorten zullen vaak het pad 
kruisen. Wellicht krijgt men daardoor 
een wat evenwichtiger kijk op dit 
soort plannen.

G .A . M uijsson, Bilthoven 

De F riese Vereniging ‘F rysk en F rij’ 
voor Gooi- en Eemland, gevestigd 
in Hilversum, organiseert op vrijdag 
27 februari 2009 een F riese avond 
in Scholengemeenschap ‘Groot Goy-
lant’, Van Linschotenlaan 501 te Hil-
versum. De voorstelling begint om 
20.00 uur. Voor deze avond komt het 
toneelgezelschap uit Drachtster Com-

pagnie naar Hilversum. Zij brengen 
het blijspel ‘Loadewyk fjirtjin en in 
heal’ (Lodewijk veertien en een half) 
van Ton Elstgeest en in het F ries 
vertaald door Gerda van der Wijk. 
Belangstellenden - leden zowel als 
niet-leden -zijn van harte welkom. 
De toegangsprijzen zijn voor leden 5 
euro en voor niet-leden 10 euro. Ook 

de ‘diskes’ (kraampjes) met F rie-
se culinaire en literaire producten 
(F riese boeken, cd’s en prentbrief-
kaarten) zijn deze avond weer volop 
aanwezig. Nadere inlichtingen bij: 
Jan Kooistra (tel. 035 6218626) of 
Alie Koopmans-Nieuwland (tel. 035 
6249624).

Dat wil ik -  vanuit Bilthoven -  ‘effe’ kwijt….

F riese avond



OPPAS. Bel ons op 0346-
218485

Zelfstandige hulp in de 
HU ISHOU DING 3 uur p. week 
in Bilthoven-Noord. Tel. 030-
2292135

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

REPARATIE zonneschermen-
rolluiken-markiezen. U w 
bestaande zonwering elektrisch 
gemaakt, nu €225,- levering 
maart. Tel. Hans 06-26604779, 
Groenekan

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

BRIL verloren op of naast 
het fietspad naar Hollandsche 
Rading. Gevonden? Bel dan 
0346-213756

Goed geknipt bij BETTY ' S 
CORNER!
Elke vrijdag en zaterdag in 
Maartensdijk.
Bel voor een afspraak: 
06-33722022.
Zorg voor uw haar!

In kleine groepjes de F ranse taal 
leren spreken en verstaan. Tel. 
0346-211667

De 4 jaargangen lente, zomer, 
herst, winter met Verkade plaat-
jes door Jac. P Thijsse. €40,-. 
Tel. 06-44420668

Bijles WISKU NDE van 1,2 of 
3 pers. v.a. €15,-. p.u. Ook aan 
huis. Tel. 06-51163750

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

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

Boerderij ‘F ORTZICHT’. De 
locatie voor een;  vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.
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Nu sterk in prijs verlaagd! 
I.z.g.st. Sony 21 inch kwali-
teits monitor met 2 aansluiting 
en platte beeldbuis geschikt 
voor iedere PC. Dit is geen 
flatscreen! Vraagprijs € 35,- 
Tel. 06-30199645

Grenen tafelblad 135x80x4 cm. 
€15,-. Honeywell kamerther-
mostaat chronotherm III. €15,-. 
P.D. v.d. Heuvel, Kastanjelaan 
18, Groenekan.

Gratis af te halen gasfornuis 
Dordrecht wit .Koel/vries 
combi Liebherr wit oud maar 
in gebruik te zien. Tel. 030-
2203368/06-29113380

1 pers. dekbed z.g.a.n. €12,50. 
7 katoenen luiers. €1,- p.s. 
Nieuw setje: roze box pakje 
met truitje van merk F eetje mt 
56. Tel. 06-54665050

Leuke set voor kinderkamer 
rieten stoel en tafeltje met 
afneembaar bovenblad met 
opbergruimte voor speelgoed. 
Bijna nieuw. Samen €35,-. Tel. 
06-54665050

Prachtig geel skijack merk 
Keystone is 14 dagen gedragen, 
unisex mt. L. €25,-. Absoluut 
waterdicht met afritsbare capu-
chon. Tel. 06-54665050 

Verrekijker 7x50. €25,-. 1 
handknippertondeuse. €15,-.
Handbediening jaren ’50, 2 
huurkaarten jaren 1950. €15,-. 
Tel. 06-44420668

4 zware eiken eetkamerstoelen 
met houten zitting i.z.g.s. €20,-. 
Tel. 0346-281625

Eiken 3-delige kast, 1 radio 
kast, 1 3-laden kast, 1 opzetstuk 
per deel H60xB100xD50 cm. 
In nette staat. €20,-. Tel. 0346-
281625

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

Voor onze dochters (2) zoeken 
we voor 2 dagen per week 
een lieve actieve en flexibele 

Te koop aangeboden

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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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

Te koop gevraagd

Personeel A angeboden

Personeel gevraagd

Diversen 

F IE TS SE R V IC E  C E N TR U M MA A R TE N  V . DIJK
GR U TTOLA A N  1 8  Tel.03 4 6 - 21 226 7
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar Di. en do. alleen op telefoni-
sche afspraak 90% dezelfde dag klaar.
Ook levering alle merken NIEU WE- en gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van V ulpen 
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 C ock R ose -  Maartensdijk. Tel. 
06 - 5 4 96 798 5

Waarschuwing:! !  Let op uw buikvet. Meet uw taille, tussen 
heupbeen en onderste rib. Mannen niet hoger dan 102 cm. vrou-
wen niet meer dan 88 cm. info. w.a. vink., tel. 0346-571377,  
E-mail:vink_ herbalife@filternet.nl

Te dik, te dun, te veel vet, te weinig energie.
HERBALIF E helpt u.
w.a. vink - blonk,  tel. 0346-571377
website: www.vinkvoorvoeding.nl 

1 0e penning administraties
Verzorgt ook bij u thuis uw aangifte inkomstenbelasting.
Vanaf €60,-. Tel. 0346-822255 www.10epenning.nl
info@10epening.nl

A dministratiekantoor Beemer
Koningin Julianalaan 18, Maartensdijk
Voor boekhouding en belastingaangifte van ondernemers en
particulieren. Voor meer informatie bel 0346-261374 / 
06-20724381 of mail naar admb@casema.nl.

V erloren

Spullen voor kindermarkt
Op zaterdag 7 maart 2009 organiseert peuterspeelzaal ’t Bruggetje, Nachtegaal-
laan 32 te Maartensdijk een kindermarkt van 10.00 uur tot 13.00 uur, met leuke 
spelletjes, een poppenkastvoorstelling voor de peuters, de nodige versnaperin-
gen, kinderkleding, kinderboeken en speelgoed. De opbrengst van deze markt 
komt in zijn geheel ten goede van de peuterspeelzaal en zal besteed worden aan 
de vervanging van de vloer. 

Kinderkleding, speelgoed of kinderboeken voor de kindermarkt kunnen worden 
ingeleverd op zaterdag 28 februari van 10.00 uur tot 12.00 uur bij de peuter-
speelzaal of door contact op te nemen met voorzitter Peter van Barneveld, tel. 
0346 212826.

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

Het Geheim van Maartensdijk
A.s. zaterdag 28 februari vindt in Sojos de bandfinale 
plaats van ‘Het Geheim van Maartensdijk’. De win-
nende band mag door naar de vervolgrondes van de 
CU P (Culturele U trechtse Prijs). U it twee spannende 
voorrondes kwamen uiteindelijk vier bands uit de bus 
die het tegen elkaar mogen opnemen. Het gaat om 
Second 7 (stevige grunge rock), The Know It Alls 
(jonge honden rock’n roll), Electric Alley Cat (elec-
tro pop) en Nothing In Common (pop). Een enorme 
diversiteit aan stijlen dus en de kwaliteit van alle 
bands lag al erg hoog in de voorrondes. Het belooft 
dus een zeer boeiende finale te worden met voor 
iedere muziekliefhebber wel iets wils! De entree is 
gratis en de zaal gaat open om 19.30 uur. Om 20.00 
uur trapt de eerste band af.

Spelletjes-  en knutselmiddag Sojos 
Na even weggeweest te zijn is er weer een nieuwe 
datum voor de knutsel- en spelletjes middag in Sojos 
voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Vanaf volgende week 
woensdag 4 maart zal deze middag weer net als altijd 
om de twee weken worden georganiseerd. Er zijn ook 
nieuwe medewerkers (de kinderwerkers van Stichting 
Animo), dus kom allemaal naar Sojos de 4e en laat je 
verassen. Deelname is zoals altijd gratis.

Woensdagmiddag 11 februari 
draaide er in De Vierstee weer 
een film voor de jeugd. Dat 
gebeurt meer en ik wilde eens 
weten hoe het er daar aan toe-
gaat. Dat is niet in é é n zin te 
vertellen. 
Voordat de film begint schalt er, 
onder het zoeken naar een plaats, 
een oorverdovend geluid door 
de ruimte. Het is maar goed dat 

De Vierstee een grote zaal heeft 
want meer dan honderd kinderen 
met een paar moeders en é é n 
vader waren er op af gekomen. 
De tien rijen van elk dertien 
stoelen zijn bijna volledig bezet. 
Het verschil met vroeger toen 
wijzelf als kinderen eens naar 
de film mochten, is niet groot, 
al waren wij door het bezoe-
ken van een echte bioscoop veel 
meer onder de indruk. Wij durf-
den vooraf minder geluid te pro-
duceren maar vielen ook geheel 
stil zodra de film begon. 
De reisbioscoop van F rank 
Romijn uit Veenendaal komt in 
vele dorpen in de provincies 
U trecht en Gelderland. Romijn 
draait in zijn eentje voor kinde-

ren van diverse leeftijden mooie 
films, waar onder ook Oorlogs-
winter. Naast het draaien ver-
koopt hij de kaartjes, plaats de 
stoelen, sust kleine ruzietjes, 
helpt de allerkleinsten aan een 
betere plaats en roept naar mij: 
‘Daar blijf je jong bij’. Deze 
middag wordt na een korte voor-
film de hoofdfilm Madagaskar 2 
getoond. Een computeranimatie 
waarin dieren vanuit de New 
Y orkse dierentuin op weg gaan 
naar de Sahara. Gelukkig spreken 
al die dieren en de mensen die er 
in voorkomen luid Nederlands. 
De ongelukken onderweg in een 
soort vliegtuig zijn adembene-
mend. Gelukkig raakt niemand 
beschadigd maar in de woes-

tijn is het andere koek. Leeu-
wen, olifanten, zebra’s, giraffen, 
nijlpaarden en nog veel meer 
maken ruzie en vieren feest. 
Soms lijkt het op gladiatoren in 
een Romeinse arena. Ledematen 
en voorwerpen vliegen in het 
rond maar dat mag de pret niet 
drukken. Het groeit vanzelf weer 
aan. In de pauze loopt de zaal 
bijna geheel leeg om te plassen 
en een drankje te halen. Aan het 
einde staan de ophaalmoeders al 
te wachten. F rank Romijn heeft 
gelijk. Je blijft er jong bij. Het 
was leuk. Al hebben de kinde-
ren er waarschijnlijk meer van 
begrepen dan ik. 

Kees PijpersDe rijen stoelen zijn bijna volledig bezet.

Kinderfilm in De V ierstee

Klankbord



Wout van Dronkelaar 
terug bij SV M

door Kees Pijpers

Eigenlijk is hij nooit weggeweest. Hij speelde vanaf zijn tiende jaar bij de ver-
eniging en werd later trainer. Drie seizoenen geleden wilde hij het even rustig 
aandoen. Na een sollicitatieprocedure werd hij onlangs (weer) gekozen als 
hoofdtrainer. Nu moet hij er tegenaan en dat vindt hij een uitdaging. We zijn 
eens met hem gaan praten. 

Nadat de huidige hoofdtrainer Ibrahim Evre van SVM had aangegeven dat hij 
aan het einde van dit seizoen wilde stoppen werd er gezocht naar een nieuwe 
coach. U it diverse gelederen van de vereniging werd een sollicitatiecommissie 
gevormd die uit een zeer groot aantal sollicitanten een keuze moest maken. 
Toen bleek dat ook Wout van Dronkelaar zich had gemeld, was het snel beslist. 
Want Wout is een SVM-er in hart en nieren, die in de vereniging niet alleen 
jarenlang speelde, maar ook als trainer actief was. Nu begint hij met ingang van 
het nieuwe seizoen opnieuw als hoofdtrainer. Als je op zaterdagmiddag langs 
de lijn wat vragen stelt, merk je dat ze er bij SVM heel blij mee zijn. Hoewel 
de twee hoofdtrainers van de afgelopen drie jaar kwalitatief goed waren weten 
ze zeker dat het met Wout en de spelers beter klikt, want hij is er altijd ‘een 
van ons’ geweest. Hij kent de club van haver tot gort en heeft het vermogen dat 
nodig is om succesvol te zijn. 

U itdaging
‘SVM is é é n grote familie,’ vertelt de sympathieke sportman van Dronkelaar die 
jonger lijkt dan 56. ‘Ja, ik ben in Westbroek geboren en heb er altijd gewoond. 
Ik begon bij SVM toen ik een jaar of tien was. Ik heb later nog jarenlang in het 
eerste elftal gespeeld. Al voetballend werd er toen gevraagd om wat training te 
doen en dat trok mij aan. Ik ben cursussen gaan volgen bij de KNVB en was 
daarna zes jaar elftaltrainer bij onze vereniging. Ook nog van een dameselftal. 
Drie seizoenen geleden wilde ik het wat rustiger aan doen maar ik ben nooit 
weggeweest, want voetbal blijft toch trekken. Dus solliciteerde ik als trainer 
naar de functie van hoofdtrainer. Ik ben ook in conditie gebleven. Loop halve 
en hele marathons. De jeugdgroep A1 die ik al trainde gaat naar de selectie van 
de senioren en ik ga de groep als hoofdtrainer nu verder uitbouwen. SVM is 
in de competitie nu een drama. We staan onderaan in de derde klasse en dalen 
misschien wel terug naar de vierde klas. Dat doet pijn en moet veranderen. Er 
moet zeker het nodige gebeuren en dat vind ik een uitdaging.’

Wout van Dronkelaar heeft bij SV M  3 jaar langs de 
zijlijn gestaan.

Geert Kroezen deelnemer 
N ationale V oorleeswedstrijd
Woensdag 11 maart organiseert Bibliotheek Zeist een regionale ronde van de 
Nationale Voorleeswedstrijd. De voorleeskampioenen van 11 basisscholen uit 
Zeist, Huis ter Heide, Bilthoven, Groenekan en Soest en zullen deze middag uit-
maken wie het mooist voorleest in deze regio. De Groenekanse kleuren worden 
verdedigd door Geert Kroezen van de Nijepoort.

De deelnemers lezen een zelfgekozen fragment uit een kinderboek. De kinderen 
zijn afkomstig uit de groepen 7 en 8. Bij de voorronden, die plaatsvonden op de 
scholen, kwamen zij als de beste voorlezer van hun school uit de bus. De win-
naar van deze ronde kan de voorleeskampioen van U trecht worden als hij of zij 
op 1 april in ‘De Kom’ in Nieuwegein de Provinciale Voorleeswedstrijd wint. 
De twaalf winnaars van de provinciale rondes treffen elkaar vervolgens op 27 
mei in Vredenburg Leidsche Rijn voor de Landelijke F inale. 

Geert
Geert Kroezen (10) is leerling van 
de Nijepoort. Op 11 maart a.s. zal hij 
een gedeelte lezen uit ‘Oorlog zonder 
vrienden’ van Evert Hartman. Het boek 
gaat over een jongen, die de Tweede 
Wereldoorlog meemaakt zonder vrien-
den, omdat z' n ouders NSB-ers zijn. 
Hij krijgt een keer een vriend (ook 
een NSB-er), maar die is al snel weer 
vertrokken. 
Deze regioronde vindt plaats in de zaal 
van ‘De Klinker’ aan de Markt te Zeist. 
De presentatie is in handen van Marjan 
Bakker, presentator van de voorrondes 

van Vara’s Kinderen voor Kinderen. De Nationale Voorleeswedstrijd is een ini-
tiatief van Stichting Lezen in samenwerking met Stichting CPNB en Vereniging 
van Openbare Bibliotheken [HvdB]. 

A genda WV T
Jeugddisco
Zaterdag 28 februari organiseert WVT haar maan-
delijkse disco voor jeugd van 8 t/m 12 jaar. De 
deuren zijn open van 19.00 tot 21.30 uur. Entree 
1 euro.

Inschrijven voor tennis
Op 1 april start het tennisseizoen van WVT weer. 
Voor geï nteresseerden, zowel jeugd als volwasse-
nen, is er de mogelijkheid om zich tot 1 maart aan 
te melden. Naast vrij spelen is ook het volgen van 
lessen mogelijk. Voor meer informatie kan altijd 
contact opgenomen worden met WVT op tel. 030 
2284973 of www.vvsowvt.nlOpen Dag R udolf Steinerschool 

Barack Obama geeft de mensen weer hoop. Als 
mensen hun eigen kracht weten te mobiliseren, 
kunnen zij in zijn ogen de samenleving duurzaam 
veranderen. Ook de vrije school probeert de verbor-
gen krachten in kinderen te mobiliseren. Door de 
nieuwsgierigheid van kinderen naar kennis te sti-
muleren, door hun creativiteit te prikkelen en door 
hun gevoelsleven te ontwikkelen. Het gaat in het 
vrije schoolonderwijs dan ook om hoofd, handen 
é n hart. De vrije school biedt ritme en regelmaat in 
haar onderwijs, sluit aan bij de ontwikkelingsfasen 
van het kind en zorgt er voor dat kinderen zichzelf 
kunnen zijn en daardoor steviger in hun schoenen 
staan. De Rudolf Steinerschool de Bilt werkt nauw 
samen met Kindercentrum Weltevreden dat zorgt 
voor: opvang van peuters, tussen- en naschoolse 
opvang en BSO: alles onder é é n dak.
Wie kennis wil maken  met het vrije schoolonder-
wijs kan op zaterdag 28 februari as. van 10.00  tot 
13.00 uur op Weltevreden 6 in De Bilt de open dag 
van de Rudolf Steinerschool bezoeken. De kinderen 
zelf en de leerkrachten zijn daar ter verwelkoming 
en geven graag informatie. Dit kan ook op
www.rudolfsteinerschooldebilt.nl of
www.kindercentrumweltevreden.nl

Door bewoners de ruimte te geven
werd enthousiast een visie geschreven
zo ontstond er een plan
voor het dorp Groenekan
waar iedereen goed mee kan leven

G uus G eebel Limerick

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Transportbedrijf H. van Keulen
Kerkdijk 42
3615 BG Westbroek

Allemachtig, wat 
prachtig over
30 jaar wordt

Hanneke v. Keulen

80
Open Maartensdijks Dart toernooi

www.hetwapenvanmaartensdijk.nl

Eetcafé
Het W

apen van Maartensdijk

Voor een lekkere lunch of diner

Zondag 
1 maart 2009

Totaal prijzengeld € 700,-
Inschrijfgeld € 7,50

Inschrijven aan de bar vanaf 11.30uur
Start toernooi 13.00 uur

Winaarsronde
1e plaats € 400,-
2e plaats € 150,-
3e plaats € 75,-

Verliezersronde
1ste 2de 3de 

bekers

 

 

 

 INVITATION luxe reisbeurs 
di 3 maart | Baarn 

 
Ter gelegenheid van haar 33-jarig bestaan organiseert Van Helden Travel  

een luxe reisbeurs in samenwerking met exclusieve reisorganisatoren uit het topsegment.  

What’s in and what’s out? Ontdek de laatste trends op het gebied van luxe reizen. 
 

Tussen 11:00 en 18:00 uur is er een informatieve vakantiemarkt. Ieder uur geven experts presentaties 
over onder andere Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, India, Azië, Oceanië, cruises en luxe treinreizen.  

 

Voor vakantiegangers die hoge eisen stellen aan luxe en comfort is dit evenement absoluut de moeite 
waard. 

 
Voor meer informatie en aanmelding: 

www.vanheldentravel.nl 

 
Van Helden Travel    Locatie: 

Neuweg 42     Bomencentrum Nederland    
1214 GV  Hilversum    Zandheuvelweg 7    

035-6211411      3744 MN  Baarn     

info@vanheldentravel.nl     www.bomencentrumnederland.nl   



‘Nee, ik ga niet stil zitten, zegt Copijn. 
‘Ik heb hier een oude motorfiets staan 
en een stel Oldtimers’. Daaraan wer-
ken is een hobby van mij . En we 
kunnen nu wat gemakkelijker weg 
gaan, op reis en zo. Mijn leeftijd, ik 
word 68, speelt natuurlijk een rol om 
te stoppen maar ook het besluit dat 
ik weg moest uit Maartensdijk, heeft 
daartoe bijgedragen. Door al die jaren 
ken ik mijn patië nten heel goed en 
daar kan ik het team van Dierenkli-
niek De Bilt mee helpen. Indien nodig 
kan ik assisteren bij een operatie. Er 
waren meer belangstellenden voor 
de overname en ik heb zorgvuldig 
nagedacht over een bekwame opvol-
ger voor mijn patië nten. Die heb ik 
gevonden in Marinus. 

N iet weg
Copijn vertelt: ‘Ik had per dag tus-
sen de tien en dertig patië nten. Een 

voorkeur voor een bepaalde soort 
dieren heb ik nooit gehad. Ik heb ook 
nog een tijd vogels gedaan maar ik 
zou niet mijn hele leven bijvoorbeeld 
alleen duiven willen doen. Of alleen 
maar operaties, of alleen gebroken 
poten willen helen. In mijn tijd werd 
je opgeleid om alle dieren te behan-
delen, dus ook de landbouwdieren. 
Tegenwoordig worden dierenartsen 
meer gespecialiseerd opgeleid. Dat 
geldt ook voor mijn opvolger en daar 
heb ik het volste vertrouwen in.’
‘Ik ga overigens niet weg uit Groene-
kan. Vanaf eind 1700 zaten mijn voor-
vaderen al in het dorp met een grote 
kwekerij. Ik zat tussen een oudere en 
een jongere broer en voor ons werden 
de keuzes gemaakt. Ik ben niet gebo-
ren met een roeping maar na de HBS 
en de militaire diensttijd trok dierge-
neeskunde als keuze mij het meest 
aan. Op de faculteit diergeneeskunde 

U trecht heb ik vier jaar gewerkt en 
heel veel ervaring opgedaan voor de 
praktijk.’

V ariatie en voldoening
Beide dierenartsen zitten op dezelfde 
golflengte als ze over hun werk ver-
tellen. Copijn: ‘Het leukste in ons 
vak is natuurlijk om de dieren beter 
te maken en de mensen weer geluk-
kig te zien. Maar ook de variatie is 
zo mooi. We zijn chirurgen, rönt ge-
nologen, herstellen gebroken poten 
en doen allerlei soorten genezingen 
en operaties. 
Korthals Altes: ‘Ik vind het een mooi 
vak omdat het een combinatie is 
van werken met je handen, je hoofd, 
met dieren en hun baasjes. Vooral de 
variatie is leuk en dan de verrassin-
gen, het plotseling moeten helpen in 
spoedgevallen. Het is de kunst om de 
juiste diagnose te stellen want zoals 

je weet kunnen dieren niet uitleggen 
wat ze voelen. Je moet zelf goed 
zoeken en de oplossing vinden. Dan 
zie je dat je mens en dier blij maakt 
met wat je hebt gedaan. Dat geeft veel 
voldoening.’

Wij zijn er klaar voor
Marinus Korthals Altes (36) vertelt 
:’Toen ik hoorde dat mijn collega 
Copijn ermee ophield heb ik contact 
opgenomen. Het leek ons beiden een 
logische en goede keuze dat ik de 
zorg voor zijn patië nten over zou 
nemen’. Hier in De Bilt zien we er 
naar uit de patië nten van de heer 
Copijn te ontmoeten in onze kliniek. 
We zijn er helemaal klaar voor’. 
Het team van Dierenkliniek De Bilt 
bestaat uit twee vaste assistentes en 
mijzelf. De kliniek is de gehele dag 
geopend en we werken op afspraak. 
Spoedgevallen gaan natuurlijk altijd 
voor. 

Aanstaande zaterdag 28 februari heb-
ben we een afscheidsreceptie voor de 
heer Copijn georganiseerd in De Grif-
fel in De Bilt van 11.00 tot 13.30 uur. 
Wij hopen daar natuurlijk veel clië n-
ten van de heer Copijn te treffen. 
Voor meer informatie over Dierenkli-
niek De Bilt kunnen mensen ons bel-
len op tel. 030 2205588 of op www.
dierenkliniekdebilt.nl.

Staatsbosbeheer had besloten het 
zieke fijnsparbos af te zagen, de 
grond te schonen en er een heideveld 
van te maken. Dus hebben ze hun 
diensten aangeboden. Het gebied 
waar bijzondere dieren en planten 
leven was vroeger in bezit van het 
Vrouwenklooster van Oostbroek in 
De Bilt. De nonnen haalden er hun 
turf vandaan voor eigen gebruik en 
voor de verkoop. In dit mooie land 
met bos en hei en hier en daar een 
grafheuvel, voel je de verleden tijd. 
Als je goed luistert, lijkt het of je 
nonnenkreetjes hoort. 

Z ompig
Maar de leden van Hart van Groen 
luisteren niet. Zij hakken, zagen en 
knippen en gaan er tegen aan alsof ze 
een week lang niet hebben gewerkt. 
F anatiek soms. In donker jack met 
spijkerbroek en zware schoenen 
struinen ze door het struikgewas op 
de houtwallen. Iets verderop ligt een 
kudde schapen te slapen en tussen de 

bomen van het aangrenzende woud 
zie je de witte Charolais-koeien gra-
zen. De koffie en hun mondvoor-
raad ligt bij een dikke boom waar 
in de pauze gelijk de creditcrisis 

wordt doorgenomen. Dan gaan ze 
weer over het zompige pad naar de 
houtwal, want de klus is nog niet 
geklaard.

 De Vierklank 12 25 februari 2009

Dierenarts C opijn draagt zorg
patië nten over aan Dierenkliniek De Bilt

door Kees Pijpers

N atuurlijk verdwijnt hij niet helemaal, maar na ruim dertig jaar draagt hij per 1 maart zijn praktijk met 
een gerust hart over aan een waardig opvolger: Marinus Korthals A ltes van Dierenkliniek De Bilt. A ls het 

nodig is zal hij daar ook helpen. We wilden er meer van weten en zijn alvast eens kennis gaan
maken in Groenekan.

Dierenarts C opijn houdt er, na M aartensdijk, ook in G roenekan mee op.

Hart van Groen in N onnenland
door Kees Pijpers

Jongstleden zaterdag waren de leden van Hart van Groen onder de grauwe hemel aan het werk in Het 
N onnenland bij Lage V uursche. V oor wat het groen betreft zijn ze van alle markten thuis. Of het nu gaat

om wilgenknotten of werken in het fijnsparbos. Het zijn specialisten in landschapsonderhoud.

De pauzeplek met mondvoorraad.

Hakken, zagen, knippen in het struikgewas.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
5-3

Woe.
4-3

Vrij.
6-3

9,95

Do.
26-2

Woe.
25-2

Vrij.
27-2

9,95

Gebakken sliptongetjes
met kruidenpuree

of
Varkenshaasje 

met boursinsaus

Betuwse beenham
met Roquefortsaus

of
Gemarineerde zalmfilet

met risotto

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

De beste deals bij uw C1000 slager

Varkenshaasjes
Korte

4,49
500 gr.

Bistro De Egelshoek zoekt met spoed 
een collega voor in de bediening 
die ons team kan versterken.

Op vrijdag, zaterdag en zondag. 
Ervaring is geen vereiste.

Voor informatie: 
José Pieternella 06-45501190

Bistro De Egelshoek

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




