
Het Utrechts Landschap, sinds 2003 
beheerder en eigenaar van de plas, 
wil de natuurwaarden van de plas ont-
wikkelen. Als alles volgens plan ver-
loopt zal de eerste vrachtwagen zijn 
lading met secundaire specie (grond 
en waterbodem) ergens in augustus 
2009 in de plas kunnen afleveren. 
Het doel is het ontwikkelen van een 
hoogwaardig natuurgebied. Door ver-
ondieping van de plas en flauwer 
maken van de oevers krijgt de natuur 
kans om zich verder te ontwikkelen.
Het plan ‘Natuurontwikkeling door 
verondieping Hoogekampse plas’ is 
door Dekker Van de Kamp samen met 
Het Utrechts Landschap ontwikkeld. 
Het hoofddoel van het initiatief is 
het ontwikkelen van natuurwaarden;  
dit door de realisatie van overjarig 
rietmoeras, van ondiep water voor 
het paaien van vissen en van slik-
kige eilanden voor het fourageren 
van vogels. Ook is er het streven het 
leefgebied van de das te behouden en 
te versterken.

Op de wagen
Naast natuurontwikkeling is het ver-
beteren van natuurinformatie en het 
vergroten van de belevingswaarde 
een er een recreatief doel en het 
afdekken en daardoor vastleggen van 
de vervuiling in de plas conform de 
huidige milieueisen en het duurzaam 
benutten van grondstromen een maat-
schappelijk doel.
Het spel is op de wagen. Dekker van 
de Kamp (DVdK), de gebiedsontwik-
kelaar en initiatiefnemer, die de Hooge 
Kampse Plas wil verondiepen, heeft 
bij gemeente De Bilt, de provincie 
Utrecht en het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden de benodig-
de vergunningen aangevraagd. Het 
Utrechts Landschap (HUL), eigenaar 
van de plas, ondersteunt de aanvragen 
van DVdK. Reden voor HUL om de 
aanvraag van DVdK te ondersteunen 
is de verwachting dat de uiteindelijke 
natuurwaarde van het gebied zóve el 
meerwaarde krijgt dat daartegen de 
overlast opweegt. Die overlast bestaat 

dan uit 5 jaar druk op de natuur in en 
om de plas en uit het extra vracht-
verkeer gedurende die periode op 
de G roenekanseweg tussen de Biltse 
Rading en de toegang tot de plas.

D orpsraad
Frank Klok is secretaris van de G roe-
nekanse Dorpsraad: ‘De Dorpsraad 
G roenekan heeft per brief HUL 
gevraagd afdoende waarborgen in te 
bouwen om een herhaling van het 
zogenaamde ‘Stinkgat’-drama van 
midden 70-er jaren uit te sluiten. In 
die periode zijn delen van De Bilt 
en G roenekan langdurig geteisterd 
door een rotte eierenlucht, die zelfs 
het verfwerk van kozijnen e.d. aan-
tastte. De oorzaak bleken chemische 
processen te zijn die onverwacht in 
de plas optraden tijdens het ontdiepen 
met allerhande stortmaterialen. In het 
april 2006-nummer van het tijdschrift 
St. Maerten van de Historische Ver-
eniging Maartensdijk kan men hier 
uitgebreid kennis van nemen. DVdK 

en HUL hebben verzekerd dat de plas 
nu wordt verondiept met gezeefde 
grond en waterbodem van een dus-
danige kwaliteit dat de - goede - 
kwaliteit die de plas op dit moment 
bezit, niet aangetast zal worden. De 
kwaliteitsbewaking is bovendien nu 
zodanig ingericht, dat reacties, zoals 
die zich in het verleden hebben voor-
gedaan, naar verwachting niet zul-
len optreden. Tijdens de uitvoering 
van het werk wordt de waterkwaliteit 
van de plas ook maandelijks door 
een onafhankelijk bureau bemonsterd 
en zij deelt de resultaten met HUL. 
C ontractueel heeft HUL het recht het 
werk direct te stoppen, wanneer er 
uit de bemonstering onverhoopt voor 
haar onacceptabele zaken aan het 

licht zouden komen. DVdK zal voor 
de Dorpsraad op korte termijn inzich-
telijk maken, dat de kwaliteitsbewa-
king afdoende onafhankelijk geborgd 
is om ongewenste belangenverstren-
geling op voorhand uit te sluiten. 
De Dorpsraad zal hierop nauwlet-
tend toezien en zo nodig aanvullende 
maatregelen verlangen’. 

W ebsite
Afschriften van de vergunningaan-
vragen zijn op korte termijn te vinden 
op de website van de dorpsraad www.
dorpsraadgroenekan.nl/dossiers/
Hooge Kampse Plas of opvraagbaar 
bij Dekker Van de Kamp (dhr. I. 
Reerink, tel. 024 3488854, e-mail: 
i.eerink@ dekkervandekamp.nl)

G rote uitslaande brand in B ilthoven
door Guus Geebel

D e brandweer kreeg zondagmorgen 10 mei om tien over zeven melding van een brand in een appartement 
op de eerste verdieping van f latgebouw Noordpool aan de K ometenlaan in B ilthoven. Het betrof  een 

zogenaamde grote brand, omdat de overige appartementen ontruimd moesten worden. D e f latwoning 
waarin de brand was uitgebroken is volledig uitgebrand. D e boven- en naastliggende woningen hebben 

brand en rookschade opgelopen. E r deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, wel werd een kat gered. 
D ie is overgedragen aan de dierenambulance. Het schadebedrag is onbekend. 

Na een uur kon de brandweer, die met ongeveer 50 mensen, vier tankauto-
spuiten en een ladderwagen was uitgerukt, het sein ‘brand meester’ geven. 
De appartementen boven de brandhaard worden voordat de bewoners 
kunnen terugkeren eerst bouwkundig onderzocht. De overige bewoners 
konden nadat het koolmonoxidegehalte in de appartementen was gemeten 
en eventueel ontlucht, terug naar hun appartementen. In het H.F. Witte-
centrum in De Bilt had de gemeente voor opvang gezorgd. Burgemeester 
Arjen G erritsen sprak de bewoners van het flatgebouw toe. Hij gaf aan wat 
er staat te gebeuren en hoe alles verder wordt afgewikkeld. De Stichting 
Salvage is ingeschakeld om de afwikkeling van de schade en de nazorg 
voor de bewoners te regelen. Naar de oorzaak van de brand stelt de politie 
een onderzoek in.

De brandhaard op de eerste verdieping van flatgebouw Noordpool. 
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Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

DE JONG  &  G REVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Z n B V
I nstallatiebedrijf
G as-W ater-C V en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

G roenekan 0346 - 21 12 91

Verondiepen Hooge K ampse P las 
gaat beginnen

door Henk van de Bunt

Onder de rook van U trecht tussen G roenekan en de B ilt, ligt de Hooge K ampse P las, een oude ontzanding. 
I n de plas is in de loop der tijd van alles gestort, waaronder bedrijf svuil en compost. 

Toch is er een natuurgebied ontstaan, waar watervogels overnachten en een das een burcht heef t.

De Hooge Kampse Plas is een oude ontzanding. I n de plas is in de loop der 
tijd van alles gestort. Toch is er een natuurgebied ontstaan, waar watervogels 
een thuis hebben gevonden en een das een burcht heeft. Het U trechts L and-
schap, sinds 2003 beheerder en eigenaar van de plas, wil de natuurwaarden 
van de plas ontwikkelen.



I n D ialoog 
Stichting B odhisattva

Donderdag 14 mei wordt in de Schutsmantel, G regoriuslaan 35 in Bilthoven 
in de reeks ‘In Dialoog’ een openbare avond onder leiding van Mevrouw 
Dorien Q uik gegeven. Een uitspraak van Boeddha Shakyamoeni en een 
uitspraak van de filosoof Erich Fromm worden met elkaar in verband 
gebracht. In deze Dialoogavond betreft het de volgende uitspraken: Boed-
dha zei: ‘egoï sme komt voort uit onwetendheid ten aanzien van de werking 
van de geest’. Erich Fromm zei: ‘Egoï sme is meer een zichzelf haten’.
Na een korte introductie zullen in dialoog beide uitspraken worden onder-
zocht. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur 
en eindigt rond 22.00 uur. Een donatie voor het weeshuis in C ambodja is 
zeer welkom. De bibliotheek zal op deze avond aanwezig zijn.
Voor verdere informatie: website www.stichtingbodhisattva.eu, e-mail 
info@ stichtingbodhisattva.eu of bel het secretariaat tel: 06 28373039.

D e Vierklank
Een uitgave van Vario Pers

Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  G roenekan
tel. 0346-211992
fax 0346-213824
e-mail info@ vierklank.nl
www.variopers.nl
bereikbaar ma. t/m vrij 8.30– 17.00 uur

P .K .N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

17 mei - 9.30 uur en 
K apel Hollandsche R ading

17 mei - 11.00 uur 
Ds. M.A. Verstoep, IJsselstein

St. Maartenskerk Maartensdijk
16 mei  - 19.00 uur en 

17 mei - 10.30 uur
Woord- en C ommunieviering, 

Lectorengroep

P rotestantse G emeente 
D e B oskapel G roenekan

G rothelaan 1a
17 mei - 10.30 uur

Ds. G . Mulder, Utrecht

P .K .N. - Herv. K erk G roenekan
17 mei - 10.00 uur

D s. G .H. K ruijmer, Lage Vuursche
17 mei - 18.30 uur

Kand. J.A.A. G eerts, Utrecht

Hersteld Hervormde K erk 
G roenekan

G roenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

17 mei - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. E. van Baren, 

Vriezenveen

Ned. G er. K erk W estbroek
17 mei - 10.00 uur

Hr. P. Koenes, Amsterdam
17 mei - 18.30 uur

Ds. W.D. Duvekot, Utrecht

P .K .N. - Herv. K erk W estbroek
17 mei - 10.00 en 18.30uur

Ds. M. van der Zwan

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

17 mei - 10.00 uur
Ds. J.J. Tigchelaar, Putten

17 mei - 18.30 uur
Ds. B.J. Wiegeraad, Veenendaal

Onderwegkerkje B lauwkapel
17 mei - 9.30 en 10.30 uur

Drs. D. Werkman
Oecumenische dienst
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perf ect verzorgde  begraf enis 
of  crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

G especialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * G rafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Geboren
5 mei 2009

Mirthe
Dochter van 

Evert en Jacoline Hennipman
Kerkdijk 104

Westbroek

Opbrengst collecte 
Hartstichting

De collecte voor de Hartstichting 
in Maartensdijk in de collecteweek 
van 12 t/m 18 april 2009 heeft  
€ 1.881,97 opgebracht. Alle gevers 
en collectanten worden door en 
namens de Hartstichting hartelijk 
dank gezegd.

E xp ositie B uitenB eeld
Beeldentuin/G alerie Westbroek is van 15 mei t/m 28 juni weer geopend 
aan de Kerkdijk 154 van vrijdag t/m zondag van 12.00 tot 17.00 uur. Ook 
op Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag. Er is een groepsexpositie van  
23 kunstenaars met een grote variatie in materialen en stijlen. De toegang 
is gratis. Verplicht parkeren op het weiland schuin tegenover de boerderij 
(m.u.v. de zondagen). Zie voor verdere informatie:www.galeriewestbroek.nl 
of tel. 0346 281930.

ANB O op de f iets
Bij de ANBO-afdeling De Bilt-Maartensdijk kun je deelnemen aan fiets-
tochten langs onbekende paden, waardoor je lekker in beweging blijft.  
De eerstvolgende tocht is op donderdag 14 mei a.s. Het vertrek is om  
9.30 uur bij het onderkomen van de Biltse vestiging van SWO De Zes  
Kernen De Bilt aan de Jasmijnstraat. Er is een koffiepauze en omstreeks 
12.30 uur hoopt men na een tocht van plm. 25 km. weer op het punt van  
vertrek terug te zijn. Informatie vooraf is te verkrijgen op  
telnr. 030 2285493 of 030 2201295. 

W elkom in de W ereldwinkel
16 mei is de derde zaterdag van de maand en dus verwelkomt de Wereldwin-
kel u weer graag bij de welvoorziene verkooptafels. Het aanbod levensmid-
delen is recent aangevuld met een smaakvolle ananasmango jam. Ook de 
populaire marmelade (sinaasappel) is weer volop verkrijgbaar. De ' wijnkaart'  
(chemin-blanc, rosé en gran-roble) biedt extra prijsvoordeel. 
Kleurrijk, origineel, exotisch - het zijn allemaal typeringen voor de steeds 
wisselende collectie sieraden en cadeauartikelen. Evenzovele ideeën om 
jezelf of een ander te verrassen. 
Wellicht overbodig te zeggen dat Wereldwinkelartikelen een hartverwarmende 
meerwaarde hebben. Alles is ingekocht in ontwikkelingslanden via de unieke 
Fair Trade-formule waardoor boeren en producenten ter plaatse een eerlijke 
kans krijgen om door eigen activiteiten een bijdrage te leveren aan een beetje 
meer welzijn in gezin en dorpsgemeenschap. De wereldwinkel is ‘geopend’ 
op 16 mei in de hal van Dijckstate tussen 10.00 en 16.00 uur.

Tuinmarkt in G roenekan
Zaterdag 16 mei a.s. van 10.00 tot 16.00 uur wordt er een tuinmarkt gehou-
den op locatie G roenekanseweg 60 in G roenekan. Er zijn vaste planten en 
stekken, buxusplanten, woon- en tuindecoraties, oud tuinmeubilair, honing, 
verse bloemen, brocante, olieverfschilderijen, bloemen en eigentijdse sie-
raden verkrijgbaar. Het WereldNatuurFonds zal met een stand aanwezig 
zijn.

Vergadering C ontactC ommissie 
Lage Vuursche

De C ontactC ommissie Lage Vuursche komt in openbare vergadering op 
dinsdag 19 mei a.s. om 19.30 uur bijeen in Dorpshuis De Furs, Slotlaan 2A te 
Lage Vuursche. Op de agenda staan o.a. verkeersproblemen en parkeervragen 
met betrekking tot de Koude- en Kloosterlaan, de bereikbaarheid van zie-
kenhuislocaties als Tergooiziekenhuizen of Utrechts Medisch C entrum en de 
verkiezing van nieuwe leden voor de contactcommissie in 2010. 
Van 20.00 tot 21.30 uur is Joke Kleijweg van het Projectmanagment en Flex-
werk (PMF) van de Provincie Utrecht aanwezig voor een gedachten(uit-)
wisseling tussen de Provincie en de C ontactC ommissie. Info vooraf is te ver-
krijgen bij secretaris Leo Terschegget;  e-mail leoterschegget@ live.nl, 

K B O-bustocht naar B roeker Veiling
Op woensdag 27 mei a.s. organiseert de KBO een bustocht. In Amsterdam 
is een koffie(tussen-)stop. Daarna gaat de tocht verder naar Broek op Lan-
gedijk, voor een bezoek aan de Broeker Veiling met museum en een echte 
veiling. Tussen de middag is er een Westfriese koffietafel met aansluitend 
een rondvaart door ‘Het Rijk der Duizenden eilanden’. Onderweg terug 
naar De Bilt wordt er nog gestopt in Alkmaar om te kunnen winkelen. 
Niet-Ieden zijn ook van harte welkom. Inlichtingen en aanmelding tel. 030 
2287117. 

Vandalisme?
Op de redactie van De Vierklank 
kwam een e-mail binnen met bij-
gaande foto’s. De inzender vroeg 
zich af, of hier iets mis ging: ‘Bij 
deze prullenbak lag dit stapeltje fol-
ders in de struiken. Heb ik het mis 
of gaat hier iets mis?? Pijnlijk vind 
ik het wel’!  
Wij hebben de foto’s eens goed 
bekeken en daarbij een aantal dingen 
geconstateerd: Is dit het zoveelste 
voorbeeld van vandalisme? Hon-
denhaltes zijn geen prullenbakken 
en zeker geen verzamelplaats voor 
oud papier. Daarnaast dienen ze ook 
verschoond te blijven van symbo-
len die velen nog steeds kippenvel 
bezorgen. In die zin is er inderdaad 
iets mis (gegaan) [ HvdB]

Een heftige ruzie met buren

kan soms wel jarenlang duren

maar nu kan sinds april

bij een hooglopend geschil

een bemiddelaar op vrede aansturen

Guus Geebel Limerick
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De portefeuillehouder Wijk- en Dorps-
gericht Werken van het Biltse C ollege 
kon deze overigens eenvoudige con-
statering doen, toen om 19.30 uur de 
belangstellenden nog steeds probeer-
den binnen te komen, terwijl er eigen-
lijk geen zit - of staanplaats meer was 
in het tijdelijke Dorpshuis in de noor-
delijkste kern van De Bilt. Naarmate 
de avond vorderde, puilde het dorps-
huis steeds verder uit. Tot in de gang 
aan toe deden bewoners een poging 
om iets op te vangen van de woorden, 
die in de inmiddels snikhete zaal 
gesproken werden. De belangstelling 
was massaal en bestond niet alleen 
uit inwoners van dit in de bosrijke 
omgeving gelegen forensendorp. Ook 
de meeste, in de Biltse G emeenteraad 
zitting hebbende, politieke partijen 
waren vertegenwoordigd.

G eschiedenis
Projectleider Marianne van Ammers 
gaf een kijkje in het al lang lopende 
voortraject. In december 2005 werd 
Hollandsche Rading onaangenaam 
verrast met de onmiddellijke sluiting 
van het houten dorpshuis aan het 
einde van de Dennenlaan vanwege 
instortingsgevaar. Enige maanden 
daarna is er al sprake van een breed 
opgezet C omité Nieuw Dorpshuis, 
dat een voorstel doet voor een multi-
functioneel dorpshuis met grote zaal. 
De politiek reageert hierop door een 
onderzoek uit te laten voeren naar 
mogelijke functies voor een dorpshuis 
door Bureau Laagland’advies. Ruim 
10 maanden na de directe sluiting 
liggen de eerste conclusies op tafel: 
Een brede multifunctionele accom-
modatie is niet haalbaar en er zijn 
wel combinaties met cultureel werk, 
kinderopvang en basisschoolgere-
lateerde activiteiten denkbaar. Een 
grote zaal is hierbij een succesfactor. 
C ommerciële functies zijn beperkt 
mogelijk en integratie met tennisclub 
is wenselijk door de facilitaire moge-
lijkheden die daar al beschikbaar zijn 
zoals bar, kantine, keuken e.d.

B udget
Op basis van deze conclusies besluit 
het C ollege nader onderzoek te willen 

doen naar de ruimtelijke en financi-
ele haalbaarheid en vraagt hiervoor 
opdracht van de raad. In januari 2008 
vraagt de gemeenteraad voorstellen te 
doen voor twee alternatieven, voor de 
realisering van een dorpshuis/ multi-
functionele accommodatie inclusief 
herinrichting van de omgeving en 
hierbij te streven naar een budgettair 
neutrale ontwikkeling. Het bureau 
DHV/SVP start daarop een onder-
zoek naar de ruimtelijke en financiële 
haalbaarheid van de nieuwbouw en 
stelt modellen op, waarvan zij ook de 
financiële doorrekening maakt. 
Er wordt een Klankbordgroep inge-
steld met vertegenwoordigers van 
het C omité nieuw dorpshuis, omwo-
nenden, de beheerders, de tennis-
club, basisschool De Bosberg, de 
Peuterspeelzaal en de Kinderopvang. 
Opmerkelijk is het dat vaste gebrui-
kers hierin niet participeren. In mei 
2008 wordt vrij unaniem vastgesteld, 
dat geen enkel model budgettair neu-
traal ontwikkeld kan worden. In Hol-
landsche Rading ontstaat behoorlijk 
wat verontwaardiging over de eis 
dat het nieuwe dorpshuis niets mag 
kosten. Men vraagt zich af of niet 
iedere kern in principe recht heeft 
op een centraal gelegen locatie waar 
activiteiten van de lokale bevolking 
plaats kunnen vinden. Luid wordt de 
stelling gehoord, dat iedere kern toch 
recht heeft op een ontmoetingspunt, 

omdat dit behoort tot de randvoor-
waarden om een dorp leefbaar te 
houden. Dat dit (gemeenschaps-)geld 
kost is logisch, maar de bevolking 
van Hollandsche Rading participeert 
toch ook in de inbreng daarvan?

Acties
Door de omvang van de gemeente-
lijke plannen, waarin commerciële 
exploitatie en extra woningbouw tot 
inkomsten, die de kosten van het 
dorpshuis moeten compenseren, moe-
ten leiden, ontstaan er initiatieven 
binnen het dorp voor een kleinschalig 
dorpshuis. In oktober 2008 biedt een 
initiatiefgroep aan wethouder Bert 
Kamminga 300 handtekeningen aan 
voor een kleinschaliger variant dan 
door de gemeente is voorgesteld. Het 
dorp moet klein en dorps blijven en 
de bouw van het dorpshuis mag geen 
aanleiding zijn om allerlei activiteiten 
van buitenaf in de kern te importeren. 
De bewoners vrezen een toename van 
het autoverkeer en een afname van 
hun woongenot. Het C ollege breidt 
mede daardoor het onderzoek uit met 
een kleinschalige variant. 
Er ontstaan nu twee nieuwe klein-

schalige modellen: Eén gaat uit van 
een dorpshuis op de plaats van de in 
2005 gesloopte ontmoetingsplaats in 
deze dorpsgemeenschap en model 
B stelt een aanbouw aan de huidige 
bebouwing van de tennisbaan voor. 
Beide kleinschalige varianten passen 
niet binnen de randvoorwaarden van 
de raad, maar zijn goedkoper en bie-
den zeker antwoord op het initiatief 
uit het dorp. De gemeenteraad wordt 
hierover in maart 2009 geï nformeerd 
en geeft aan de randvoorwaarden te 
willen heroverwegen. 

P olitiek
Het college (bestaande uit 
G roenlinks& PvdA, VVD en D66) 
besluit voor model B te kiezen en 
dit voor leggen aan bewoners en de 
raad. Wethouder Kamminga (D66) 
verdedigt dit door te wijzen op de 
haalbaarheidsmogelijkheden in deze 
financieel moeilijke tijden. Ook wijst 
hij er op dat er functioneel meer 
mogelijkheden zijn bij samenwerking 
met de tennisclub en dat de wensen 
van de gebruikers goed inpasbaar 
zijn. 
Behandeling van voorstel model B zal 
in de raadscommissie van 14 mei a.s. 
plaatsvinden, waarbij hij nadrukkelijk 
wijst op de mogelijkheid van inspraak 

in de commissievergaderingen. Het is 
aansluitend de bedoeling in de raads-
vergadering van 28 mei a.s. het col-
legevoorstel te behandelen, waarna 
conversie van dit stedenbouwkundig 
model naar een ontwerp voor een 
dorpshuis in overleg met gebruikers 
en bewoners, naast de planologische 
procedure kan worden opgestart.

Vragen
De voorkeur van het college wordt 
met gemengde gevoelens ontvangen. 
De Bosbergschool is teleurgesteld dat 
de gevraagde gymzaal niet in het 
voorstel is meegenomen, maar de wet-
houder is duidelijk: er is een gymzaal 

in Maartensdijk, die voldoet. Ouders 
wijzen op het verloren gaan van gym-
tijd die door het busvervoer (kosten 
40000 euro) gehalveerd wordt, maar 
afgevaardigden van het actiecomité 
vinden dat de kinderen naar de gym 
in Maartensdijk kunnen fietsen, om 
aan de noodzakelijke lichaamsbewe-
ging te kunnen voldoen. 
De tennisvereniging is bereid tot 
samenwerken in dit overleg, maar 
benadrukt, dat de gemeente tevens 
bezig is met een actie om de tennis-
club te privatiseren. Hierdoor ontstaat 
heel veel onduidelijkheid. Ook wor-
den er suggestieve vragen gesteld;  
of het college overstag was gegaan 
voor 300 handtekeningen van vooral 
omwonendenDe handtekeningenactie 
was vooral gericht tegen het door de 
gemeente voorgestelde grootschaliger 
project met woningen en commerci-
ele exploitatie.

Aanwezigen spreken hun verbazing 
uit over het gebrek aan visie bij de 
ontwikkeling van de plannen. Jannie 
Siebesma: ‘Het dorpshuis komt er 
niet voor 10 jaar te staan, het moet 
net als het vorige dorpshuis misschien 
wel 40 jaar of langer mee. Het aantal 
bewoners is toegenomen en de visie 
over zelfstandig wonen van ouderen 

is veranderd. Kijk naar de toekomst! ’ 
Ze oogst applaus. Bas van der Bilt: 
‘Realiseert u zich dat dit niet alleen 
om een dorpshuis of een gymzaal 
gaat. Het gaat hier om de leefbaar-
heid van ons dorp! ’ Ook hij krijgt 
veel bijval.

W anhopig
Na 3,5 jaar discussie en zo’n 50.000 
euro onderzoekskosten lijkt de 
gemeenschap van de Rading wan-
hopig te worden;  het lijkt maar niet 
mogelijk om in goed overleg met 
huidige en toekomstige gebruikers 
een dorpshuis te bouwen, dat qua 
grootte en indeling tegemoet komt 
aan de aan de wensen van het grootste 
deel van de bevolking. De bevolking 
vraagt zich hardop af waarom er 
geen enquê te onder alle bewoners 
van Hollandsche Rading is gehouden. 
‘Waarom krijgen wij wel een enquê te 
over een golfbaan (in Maartensdijk), 
maar niet de gelegenheid tot brede 
inspraak met betrekking tot ons eigen 
dorpshuis’.

R oerig
Het was een roerige informatiebij-
eenkomst. Na afloop sprak Ralph de 
Vries als secretaris van het in 2006 
opgerichte comité voor het nieuwe 
dorpshuis, nog met wethouder Kam-
minga. De wethouder blijkt, ondanks 
alle protesten, vastberaden om het 
huidige voorstel (model B) aan de 
gemeenteraad voor te leggen. Hij is 
niet bereid om meer financiële mid-
delen te vragen en gaat vooralsnog 
niet in op de argumenten en opmer-
kingen van een belangrijk deel van 
de aanwezigen, die pleiten voor een 
duurzaam (=  langjarig), multifuncti-
oneel dorpshuis annex gymzaal. De 
bouw van woningen ter financiering 
van het nieuwe dorpshuis is voor de 
Radingers geen optie. De woonvisie 
HR zal dan ook de discussie over 
het dorpshuis niet kunnen vertroebe-
len. Voorlopig lijkt het echter vooral 
belangrijk dat de Radingers zelf tot 
consensus komen, zodat zij zich als 
één gesprekspartner tegenover de 
gemeente kunnen opstellen. 
De wens om tot een goed dorpshuis 
te komen, kan via de inspraakmoge-
lijkheid tijdens de vergadering van 
de commissie Burger &  Bestuur op 
14 mei (aanvang 20.00 uur) duidelijk 
worden gemaakt. Om in te spreken 
kan men zich tot vijf minuten voor de 
commissievergadering melden bij de 
griffier Jannelies van Berkel. Het is 
echter prettiger om dit minimaal een 
dag van tevoren te doen.

R oep om dorpshuis wordt luider
door Henk van de Bunt en Annemieke van Z anten

Altijd is de epiloog aan het einde van een bijeenkomst. W ethouder B ert K amminga leek het nawoord 
af gelopen woensdagavond al bij de opening van de voorlichtingsbijeenkomst over de mogelijkheden 

van een nieuw D orpshuis in Hollandsche R ading uit te spreken toen hij concludeerde:  
' Z o te zien, hebben we een nieuw D orpshuis nodig.

Tot in de gang aan toe deden bewoners een poging om iets op te vangen 
van de woorden, die in de inmiddels uitpuilende en snikhete zaal gesproken 
werden.

W ethouder Kamminga ( D66)  verdedigt de voorkeur van het college, door 
te wijzen op de haalbaarheidsmogelijkheden in deze financieel moeilijke 
tijden. De opgekomen bewoners ontvangen de voorkeur van het college met 
gemengde gevoelens.

Ook achteraf wordt er nog uitge-
breid van gedachten gewisseld, 
zowel onderling als met wethouder 
Kamminga. Hier de wethouder met 
bestuursleden van de tennisvereni-
ging en de Tolakkervereniging.

Naarmate de avond vorderde, puilde het dorpshuis steeds verder uit. 



Adverteren in 

D e Vierklank!

I ets voor u?

B el dan

0346 21 19 92

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

IJsbergsla ................... krop 0,69

Perssinaasappels ......... 2 kilo 1,49

Snijboontjes ............. 400 gram 1,69

Ananas 1,50
2 x 300 gram

Heerlijke zoete vers gesneden

Vers gewassen

Alleen donderdag

Vers gesneden

1,00

Landwaart Groente en Fruit

Spinazie

Penne Pasta met gevulde kip .............. 100 gram 0,99
Kip-kerrie met groenterijst .................. 100 gram 0,99
Asperge-schotel .................................. 100 gram 0,99

Vers van de Traiteur

2e bak gratis

Hollandse tomaten ............................héél kilo 1,00
Alle Rauwkostsalades ........................................

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

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

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

1,00De allerbeste

Volop
asperges, aardbeien,

zacht fruit en kersen!!!

Hollandse

Volle bak
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Na acht jaar wijkteamchef in de 
gemeente De Bilt, is Fred Favier per 1 
april begonnen als chef bij de afdeling 
Operationele Ondersteuning (OO) 
van het politiedistrict Binnensticht. 
Die afdeling fungeert als een soort 
intern uitzendbureau voor het district 
en zorgt ervoor dat bij evenementen 
of onvoorziene omstandigheden de 
benodigde assistentie wordt verleend. 
Onder de afdeling OO vallen de hon-
denbrigade, de afdeling verkeer, bij-
zondere wetten, maar ook een aantal 
surveillanten. 

R eorganisatie
Voordat Anneloes Eghuizen (31) 
als nieuwe wijkteamchef aantreedt, 
wordt de functie waargenomen door 
Ro Deira. Favier (58) had graag nog 
wat langer in De Bilt gebleven, maar 
het beleid bij de politie is dat leiding-
gevenden rouleren. 

‘De norm die meestal wordt aange-
houden is vier jaar, dus ik mag met 
acht jaar De Bilt niet klagen.’ Hij 
vertelt dat de reorganisatie die in die 

tijd heeft plaatsgevonden heel positief 
heeft uitgepakt. ‘Daar zijn in drie jaar 
tijd goede dingen uit voortgekomen. 
Nu is de kunst een aantal zaken door 
te trekken.’ Het wijkteam De Bilt telt 
dertig mensen. ‘Daarbij komen ook 
nog eens tien werkstudenten en zeven 
vrijwilligers. Dan zijn er ook nog de 
Boa’s, maar die vallen niet onder de 
politie. We werken er wel nauw mee 
samen.’ 

Hecht team
Een aantal zaken is Favier bijgeble-
ven. ‘In de begintijd was er de serie-
verkrachter. Dat heeft enorm veel 
impact gehad. Aan het eind zit de 
bunker. Het was een nare geschiede-
nis, maar leverde ook veel op. Samen-
werking met andere diensten, met de 
gemeente en de binding onderling 
is daarbij heel goed geweest. Dan 
vorm je een echt team. Je kunt wel 
veel oefenen, maar als het niet echt 
is blijft het altijd een kunstje. Als het 
echt wordt weet je van elkaar wat je 
waard bent. Ik heb toen gemerkt dat 
het in De Bilt een hecht team is en dat 

we daarin een sterke burgemeester 
hebben.’ 

Zijn opvolgster wil hij vooral mee-
geven dat ze enorm moet genieten. 
‘Want het is een geweldige job in een 
prachtige plaats. De Bilt is voor een 
politieleidinggevende erg interessant, 
omdat je heel zelfstandig bent en een 
enorm grote variëteit in werkaanbod 
hebt.’

Af scheidsf eest
Het feestprogramma op Fort Ruigen-
hoek staat onder leiding van ceremo-
niemeester Hans G ies. Burgemeester 
Arjen G erritsen is met vakantie in 
Engeland, maar heeft wel een video-
boodschap achtergelaten. ‘Ik heb ruim 
twee jaar met je samengewerkt en heb 
je altijd gezien als de sheriff van De 
Bilt. Je hebt een heel belangrijke rol 
gespeeld bij het veiligheidsbeleid. Ik 
vind het jammer dat je nu gaat.’ 

Op video kondigt de burgemeester 
verder aan dat de gemeente Fred 
Favier de C hapeaupenning toekent. 
‘Die geven we aan mensen die we 
erkentelijk zijn voor wat ze voor de 
gemeente gedaan hebben.’ De pen-
ning wordt vervolgens uitgereikt door 
wethouder Herman Mittendorff.

Sprekers
Districtschef Vincent Wigmans vindt 
het een goede zaak dat Favier als 
teamchef op een steenworp afstand 
van zijn werk woonde. ‘Sterker nog, 
toen vorig jaar de bunker ontplofte 
lagen de stenen bij jou op het dak.’ 
Wigmans is blij dat Fred niet in de 
regio verdwijnt, maar voor het district 
behouden blijft. ‘Wij willen de goede 
mensen vasthouden.’ Ook brandweer-
commandant Evert Bron spreekt Fred 
Favier toe, evenals een aantal col-
lega’s. Hans G ies overhandigt hem 
tenslotte een schilderij met foto’s 
van het hele wijkteam. ‘Zodat je ons 
niet vergeet.’ In een dankwoord zegt 
Fred Favier: ‘Ik ben echt overvallen. 

Daar had ik nooit aan gedacht en ben 
daar best wat emotioneel over. Ik heb 
acht jaar in De Bilt gewerkt en ik zeg 
altijd, als je het niet goed doet moet 
je er daarna zelf last van hebben. Ik 

heb er geen last van gehad. Maar we 
hebben het werk natuurlijk met zijn 
allen gedaan. Dank voor de inzet 
en deze overval.’ Het afscheidsfeest 
werd afgesloten met een barbecue.

C hapeaupenning voor 
‘ sherif f ’  F red F avier

door Guus Geebel

F red F avier werd donderdag 7 mei totaal overvallen toe hij van twee collega’ s een ‘ dwangbevel’  in handen 
gedrukt kreeg. ‘ E r stond in dat mijn vrouw en ik, desnoods met geweld, mee moesten komen. Z e brachten 

ons naar F ort R uigenhoek, waar ik tot mijn grote verrassing de collega’ s van het wijkteam D e B ilt aantrof .’

W aarnemer Ro Deira met Fred Favier bij Fort Ruigenhoek. 

W ijkagent Hans Gies ( rechts)  helpt bij het uitpakken van een schilderij met 
foto’ s van het hele wijkteam.

Johanna van Nieuwstadt trekt altijd 
veel belangstelling met haar interes-
sante kunstlezingen. Dit keer neemt 
ze haar publiek dus mee op een 
denkbeeldige reis naar een bijzon-
dere tentoonstelling in het Van G ogh 
Museum te Amsterdam. Daar worden 
tot 7 juni a.s. schilderijen van Van 
G ogh getoond, die de atmosfeer van 
de avond en de nacht weergeven. 
Johanna licht de verbanden toe die 
Van G ogh hierin legde. Omdat zij 

deze lezing in Maartensdijk houdt 
zal de landbouw in het werk van van 
G ogh extra worden belicht.

D epressief
Het thema van de avond en de nacht 
loopt als een rode draad door het 
gehele oeuvre van deze pas laat 
erkende Nederlandse schilder. Van 
G ogh (1853-1890) zag de avond en 
de nacht als momenten van bezinning 
en creativiteit, bij uitstek geschikt 

voor reflectie op de gebeurtenissen 
van de dag. Hij werkte dan ook graag 
in deze donkere uren;  ze gaven hem 
energie en inspiratie. 

Uit de brieven en schilderijen van 
Vincent van G ogh blijkt een bijzon-
dere aandacht voor de sfeer van de 
avond en de nacht. De tijd dat de 
werkende mens zich in huis of nacht-
café terugtrekt geeft hem juist aanlei-
ding energiek te gaan schilderen. Hij 

vertrouwt zijn gedachte toe aan zijn 
broer Theo en zijn kunstenaarsvrien-
den G auguin en Bernard. Vechtend 
tegen depressiviteit ontdekt Vincent 
dat de nacht levendiger en kleurrijker 
is dan de dag. De ledenvergadering 

van de Historische Vereniging is in 
de Recreatiezaal van de Ontmoetings-
kerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk. 
De aanvang daarvan is om 20.00 uur 
en de ook voor niet leden toeganke-
lijke lezing begint om 20.30 uur.

Johanna van Nieuwstadt 
bij Historische Vereniging 

door Henk van de Bunt

D insdag 19 mei a.s. heef t de Historische Vereniging Maartensdijk haar jaarvergadering 
met o.a. het vaststellen van de jaarstukken. Na de pauze zal kunsthistorica Johanna van Nieuwstadt 

uit B ilthoven een lezing houden met beelden over ‘ Van G ogh en de kleuren van de nacht’ . 
D it n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Van G oghmuseum te Amsterdam.

Van Gogh had duidelijk veel liefde voor de natuur. Hij vond troost in het werk 
van collega' s, vooral in landelijke taferelen. Z o zei Van Gogh over De Z aaier 
van Millet:  ‘ Een niet te evenaren beeld, waarin de schilderkunst boven de 
natuur staat’ . Dit is een van die schilderijen waarvan Van Gogh een geheel 
eigen kunstwerk maakte.

F oto’ s gezocht 
Bij een jubileum hoort een feest. Dorpshuis De G roene Daan bestaat dit 
jaar 25 jaar en dit wordt gevierd op vrijdag 12 en zaterdag 13 juni. Er wordt 
gezorgd voor een aantrekkelijk programma voor alle leeftijden, samen met 
stichting Theater in ’t G roen en stichting Dorpsplein G roenekan i.o. Nadere 
berichten hierover volgen binnenkort. 

Voor nu is de beheerscommissie van De G roene Daan op zoek naar fotoma-
teriaal, vooral uit de beginperiode van De G roene Daan. Was u aanwezig 
bij de opening of heeft u foto’s gemaakt van de bouwfase, laat het dan even 
weten. Uiteraard is er ook belangstelling voor leuke foto’s uit een latere 
periode. Bij voldoende materiaal kan er een kleine tentoonstelling worden 
georganiseerd in het jubileumweekend. Enkele foto’s zullen ook gebruikt 
worden voor een eigen webpagina, via www.dorpspleingroenekan.nl, die 
De G roene Daan beter toegankelijk moet maken voor (aspirant) gebruikers. 
Binnenkort kan men online bekijken wat de contactgegevens zijn, de ver-
huurmogelijkheden, tarieven, de beschikbaarheid etc. 

Uiteraard wordt er zorgvuldig omgegaan met het materiaal. Men krijgt 
de foto’s terug nadat ze gescand zijn. Beschikt u over foto’s, neem 
dan contact op met Theo Verschuur, Kastanjelaan 9 (T: 0346 211435;   
E-mail: twverschuur@ hetnet.nl).



Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

LET OP!!
DE NIEUWE

PASSE PARTOUT
FOLDER IS UIT

ZOMERMODE 
2009

BLOUSON 39,95
3/4 BROEK 39,95

Postbus 263
3720 AG   Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
Fax: 030 - 2200650
E-mail: info@ peperkamp.info

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C5 1.6 16V HDI BREAK, ANTRECIET MET, LEDER INT, ER,

CV, SB, RAD/CD, LMV, ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 68.800KM ..........................................  '06 € 14.950,-

PEUGEOT

206 1.4 SW, GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, TREKH, AIRBAGS, 30.000KM ....................  '06 € 9.950,-

306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET, ELEC KAP, ER, CV,

SB, RAD/CD, LEDEREN INT, 145.000KM .............................................................................  '00 € 8.250,-

307 XT 1.6 16V, GEEL MET, ABS, AIRBAGS, CRUISE C, CLIMATE C, 72.000KM ................  '03 € 8.750,-

307 SW 1.6 16V HDIF NAVTECH, GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, ESP,

ABS, CLIMATE C, RAD/CD WISS/NAV, AIRB, 168.000KM ....................................................  '04 € 7.950,-

406 BREAK 2.0 HDI AUT ST 110PK, BLAUW MET, CRUISE C, LMV, ER,

CV, SB, MLV, RAD/CD, CLIMATE C, REGENS, PARKEERS, TREKH, 240.000KM ................  '01 € 4.950,-

407 2.2 16V, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, RAD/CD/NAV, ER, CV, SB,

ABS, LMV, REGENS, AIRB, 72.000KM .................................................................................  '05 € 10.750,-

806 2.0 16V SR 7 PERS, ROOD MET, AIRCO, CRUISE C, ER, CV, SB, 157.000KM .............  '01 € 6.500,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO

CITROËN SAXO 1.6 16V VTS 3DRS, ZWART, AIRCO, ER, CV, SB, LMV, 120.000KM ..........  '99 € 3.750,-

CITROËN C3 1.4I, ZWART, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD, AIRB, 70.000KM ...................  '03 € 7.950,- 

CITROËN PICASSO 1.8 16V, D BLAUW MET, D BLAUW MET, ER, CV,

LMV, CLIMATE C, ABS, RAD/CD, 154.000KM .......................................................................  '02 € 5.950,-

CITROËN C2 1.1I, RAD/CD, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, MLV, 47.000KM ............  '05 € 8.450,-

RENAULT ESPACE 2.0 16V, GRIJS MET, AIRCO, ABS, ER, CV, SB,

AIRBAGS, RAD/CD WISS, MLV, DAKDRAGERS, 175.000KM ...............................................  '02 € 5.750,- 

BUDGET CARS
FIAT SEICENTO, ZWART, APK T/M SEPT `09, RAD/CD, 127.000KM ....................................  '00 € 2.250,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

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

Kon. Wilhelminaweg 461  
Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Ze zijn er weer...
Pioenen om te zoenen...!!!

Perk verbena 10 voor 5,95
Tuinplanten bakken vanaf 6,50

Bemeste tuinaarde
 5 zakken 6,50

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

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

Aardbeienslof

€ 7,65

Op BSO de Wilde Poema is nu ruimte voor jou als je

Wij zijn prima per fiets bereikbaar vanuit bijvoorbeeld Utrecht en Zeist en zitten op loopafstand van NS 
station Bilthoven.

Op dit moment zijn er meerdere mogelijkheden wat betreft contractgrootte met een maximum van 27,5 uur 
per week (5 middagen). Ook BBL-ers kunnen reageren. 

Interesse?
Voor aanvullende informatie over onze organisatie en deze vacature kun je kijken op: 
www.kinderopvang-debilt.nl
Ook kun je contact opnemen met Yvonne van Wordragen (06-51124809).

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae ontvangen wij graag uiterlijk 25 mei a.s. op het volgende adres: 
Kinderopvang De Bilt, t.a.v. José Luca, Postbus 218, 3720 AE Bilthoven.
Een e-mail mag natuurlijk ook: pz@kinderopvang-debilt.nl

Heb jij een passie voor kinderen en
werk je graag in een leuk en

enthousiast team?

 ➢  Samen met je collega’s de kinderen van De Werkplaats 
Kindergemeenschap (Kees Boeke) graag een spetterende middag 
bezorgt;

 ➢  Kinderen serieus neemt en samen met hen wilt bouwen aan een 
wereld van mogelijkheden;

 ➢  Stevig in je schoenen staat, het prettig vindt om zelfstandig te mogen 
werken en houdt van een dynamische omgeving;

 ➢ De grote, groene ruimte om onze BSO wilt en kunt benutten.

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



Hans Voogt is opgegroeid in Hol-
landsche Rading en woont sinds 1975 
in Maartensdijk. Op veel gebieden is 
hij in de loop der tijd maatschappelijk 
actief geweest. Hij was (en is nog) 
jaren voorzitter van de Maartens-
dijkse Sportraad, voorzitter van Sport 
Vereniging Maartensdijk (SVM), 
oprichter van de zaalvoetbalafde-
ling en de squashafdeling van deze 
omnivereniging. Daarnaast is hij al 
vele jaren voorzitter van de Stichting 
Animo (voorheen Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk Maartensdijk (SJJM), 
beter bekend als Sojos en nu door 
een fusie met ’t Hoekie voorzitter van 
de Stichting Animo. En daar tussen-
door heeft hij de Utrechtse Stichting 
De Wilg opgericht en is hij vijf jaar 
voorzitter geweest. Deze Stichting 
zet zich in voor vrije tijd, vorming 
en ontmoeting met mensen met een 
verstandelijke beperking.

Van groepsleider tot directeur
Hans Voogt heeft na de MULO de 
Analistenschool doorlopen. Een 
beroepskeuzetest gaf destijds aan dat 
hij geschikt zou zijn als directeur van 
een bejaardenhuis. ‘Maar op 22 jarige 
leeftijd is dat nog niet wat je zoekt’, 
vertelt Hans Voogt. ‘Achteraf heb ik 
dus wel kunnen constateren dat ze 
wel in de goede richting zaten’. Min 
of meer bij toeval rolde hij in het wer-
ken met mensen met een beperking. 
Zijn eerste baan was groepsleider in 
een huis met mensen met een ver-
standelijke beperking in Nigtevecht 
en later als groepsleider bij het Leger 
des Heils in Hilversum. Sinds 1975 is 

Hans Voogt werkzaam bij wat tegen-
woordig Reinaerde heet. Ook daar 
heeft hij eerst gewerkt als groeps-
leider, vervolgens is hij via hoofd, 
manager, regiodirecteur nu werkzaam 
als directeur Wonen, met momenteel 
80 locaties in de provincie Utrecht, 
waaronder de twee grootste Dennen-
dal in Den Dolder en De Heygraeff 
in Woudenberg. In totaal geeft hij 
leiding aan1000 medewerkers. 

Aandacht voor die ander
Vervolgens praat Hans Voogt over die 
mensen, waarvoor hij zich met hart 
en ziel wil inzetten. ‘Ik ben begonnen 
met het werken met mensen met een 
lichte verstandelijke beperking, die 
mensen die het net niet zelfstandig 
redden in de maatschappij. Vervolgens 
ben ik daarin steeds verder gegaan tot 
aan het werken met mensen met de 
zwaarste handicap: die mensen, wel 
in een volwassen lijf, maar met een 
ontwikkelingsleeftijd tussen 6 maan-
den en 3 jaar. Ik vind het nog steeds 
een uitdaging om in een team te wer-
ken aan de kwaliteit van leven van 
juist deze mensen, die niet zelf kun-
nen aangeven wat hun wensen zijn. 
Hoe groter de handicap, hoe groter je 
eigen verantwoordelijkheid. Het blijft 
heel moeilijk maar ook heel mooi om 
te onderzoeken door welke benade-
ring die individuele cliënt het beste 
krijgt wat voor hem mogelijk is. En er 
blijkt veel mogelijk. Daarbij verrijk je 
niet alleen het leven van die persoon 
maar ook dat van jezelf. Bij iemand 
met echt heel moeilijk gedrag moeten 
wij ons altijd afvragen wat in ons 

gedrag als team bepaalt dat die cliënt 
zich op die bepaalde manier gedraagt. 
Wat kunnen wij daaraan doen. In 
mijn huidige functie geef ik leiding. 
Ik hou de medewerkers voor dat ik 
als directeur nooit iets zelf bereik, het 
is altijd het  succes van het team. Ik 
zet mij in om mijn medewerkers te 
inspireren, te motiveren, te begrenzen 
en te sturen op de toekomst. Iedereen 
speelt zijn eigen rol in dit spel. Het is 
prachtig werk’. 

Jeugd en jongerenwerk
Al jaren verricht Hans Voogt vrijwilli-
gerswerk, meestal is zijn taak die van 
voorzitter. ‘Bij de Stichting Animo 
werk ik zowel met vrijwilligers als 
met betaalde krachten. Mijn werk bij 
hen lijkt een beetje op mijn werk bij 
Reinaerde. In de beginjaren van SJJM 
startten we met een fijn team: Eerst 
met Joop van de Sluis en later met 
Kees Floor, Rob Klaassen, Martin 
Marra en ik. Eerst kregen we één jon-
gerenwerker, later twee. Ik ben trots 
op het gebouw aan de Dorpsweg dat 
we in samenwerking met Ad van Zijl 
van SSW hebben kunnen realiseren en 
met de onlangs gesloten fusie tussen 
SJJM en Stichting Buurwerk De Bilt, 
met als resultaat een brede organisatie 
voor jeugd/jongeren en buurtwerk. In 
die brede organisatie gaan we gebruik 
maken van elkaars kwaliteiten en 
daardoor kunnen we blijven groeien 
en investeren in kwaliteit.’ 

Sport
Als jongen voetbalde Hans Voogt 
onder andere samen met Frans van 
Eck in zijn woonplaats Hollandsche 
Rading bij voetbalclub Lage Vuur-
sche. Deze club had een grasveld in 

het bos net voor de golfbaan. ‘Hier 
zit een prachtig verhaal in, wellicht 
kan dat later nog eens’. Samen met 
Frans van Eck startte hij vanuit de 
organisatie ’t Nut voor ‘t Algemeen 
een disco op in Hollandsche Rading 
genaamd Ambrosius. In 1975 ver-
huisde hij naar Maartensdijk, waar hij 
bij de Sport Vereniging Maartensdijk, 
kortweg SVM, eerst de zaalvoetbal-
tak opzette en later de squashafdeling 
met Kerst Doornhof en Steven Vos. 
‘In de goede jaren hadden we wel 100 
leden’. Later werd hij voor de eerste 
maal voorzitter van SVM, voor vijf 
jaar samen met onder andere Hans 
Nauta , Frans van der Tol, en later 
Ruth Verhoef. ‘Als voorzitter werken 
bij een vereniging met uitsluitend en 
alleen vrijwilligers, dat is toch anders. 
Je moet dan blijvend werken aan een 
goede sfeer. In je werk kun je in het 
uiterste geval nog wel eens zeggen dat 
iets moet, in het werken met vrijwil-
ligers kan dat eigenlijk niet. Je moet 
altijd zorgen voor draagvlak. Mensen 
die op de juiste manier samenwerken, 
stimuleren elkaar en dan kan er heel 
veel. Ik vind het fijn om in zo’n team 
mee te draaien, maar let wel altijd 
op dat ik niet te emotioneel betrok-
ken raak. Ik vind het bijvoorbeeld 
heel vervelend dat het eerste team 
gedegradeerd is. Maar ik had het 
erger gevonden als de damesafdeling 
gestopt zou zijn. Die brede structuur 

daar gaat het mij om’. 
Hans Voogt heeft het als zeer prettig 
ervaren dat na de uitreiking van het 
lintje, juist in de kantine van SVM, 
een receptie werd aangeboden.

Lintje
Woensdagmorgen 29 april ging hij 
zoals gewoon naar zijn werk, niets 
vermoedend. ‘Om vijf over negen 
werd hij verzocht om voor een spoed-
vergadering naar het gemeentehuis 
te komen. Toen dacht ik al wat toe-
vallig en rees er enig vermoeden’. 
Het lintje is hem opgespeld door de 
burgemeester. Hij sloot zijn betoog 
als volgt af: ‘Mijnheer Voogt, u bent 
een duizendpoot. Dat lees ik ook 
over u terug in wat anderen over u 
schrijven. Maar daar staat nog meer: 
men vindt u een man met bijzondere 
kwaliteiten. Met de juiste mix van 
argumenten en overtuigingskracht om 
dingen voor elkaar te krijgen. De 
man die ook bij moeilijke beslui-
ten zijn verantwoordelijkheid durft 
te nemen. De man die mensen in de 
lokale dorpsgemeenschap inspireert 
en motiveert. En, zo schreef men: 
‘In zijn bescheidenheid een groot 
man binnen onze gemeenschap’. Kan 
het mooier? Ik mag u meedelen dat 
Hare Majesteit de Koningin u voor 
dat alles heeft benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau’.
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Lintje voor Teamspeler Hans Voogt
door Marijke Drieenhuizen

Hans Voogt is woensdag 29 april 2009 vanwege zowel zijn beroepsmatige betrokken inzet voor mensen met 
een beperking als zijn maatschappelijke inzet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is content 

met deze maatschappelijke waardering en zal het bijbehorende knopje bij bijzondere gelegenheden met 
gepaste trots dragen.

Burgemeester Arjen Gerritsen feliciteert de zojuist Koninklijk onderscheiden 
Hans Voogt.

Op het in goed overleg met de gemeente realiseren van een kunstgrasveld 
voor SportVereniging Maartensdijk kijkt Hans Voogt met voldoening terug.

Enkele jaren geleden ben ik onder-
scheiden met een lintje. De bur-
gemeester van ons dorp kon bij 
mijn afscheid op de krant met een 
stralend gezicht vertellen dat het 
‘Hare Majesteit had behaagd om me 
in de Orde van Oranje Nassau op 
te nemen’. Het kleinood ligt ergens 
in een mooi doosje op zolder, ik 
heb de Koninklijke onderscheiding 
sindsdien niet meer opgespeld. Eens 
per jaar - een dag voor Koningin-
nedag - is er een bijeenkomst voor 
de liefst 163 inwoners van onze 
gemeente die in de loop van de jaren 
een soortgelijk ereteken opgespeld 
hebben gekregen. Maar ook dan heb 
ik er moeite mee om me uit te dos-
sen met het lintje.

Misschien ligt de verklaring wel in 
het feit dat mijn vader nooit konink-
lijk is onderscheiden terwijl hij bij 
uitstek in aanmerking gekomen zou 
moeten komen voor een dergelijk 
eerbetoon. Hij heeft immers vanaf 
zijn twaalfde jaar verantwoording 
moeten dragen als oudste van het 
gezin. Dat kwam door het vroeg-
tijdige overlijden van mijn opa die 
niet ouder dan 43 jaar is geworden 

en overleed aan tuberculose. Mijn 
vader zat destijds in de laatste klas 
van de lagere school en moest zelfs 
enkele maanden eerder naar huis 
gehaald worden om het gezin eco-
nomisch draaiende te houden. 

Bovendien heeft hij zich tijdens zijn 
leven ook verdienstelijk gemaakt in 
het verenigingsleven van ons dorp. 
Zo was hij actief lid van de plaat-
selijke Oranjevereniging die een 
uiterst bloeiend bestaan leidde in 
de jaren veertig, vijftig en zestig. 
Vol trots hoor ik mijn vader nog 
vertellen dat de toenmalige Prinses 
Juliana een bezoek bracht aan ons 
dorp en dat hij een van de mensen 
was die haar een hand mocht geven 
na aankomst. Misschien was die 
handdruk hem wel meer waard dan 
een lintje, ik heb het hem nooit 
gevraagd. 

Mijn vader moest in de jaren der-
tig onder economisch moeilijke 
omstandigheden het hoofd boven 
water houden. Het was destijds cri-
sistijd toen hij samen met mijn oma 
een smederijbedrijf moest runnen. 
Zijn jongste broertje was pas een 

half jaar oud toen het gezinshoofd 
wegviel en ook die opvoedende taak 
moest mijn vader overnemen. Hij 
heeft dus nooit een zorgeloze jeugd 
gehad en dat was hem aan te zien. 
Een ernstige man die op het einde 
van zijn leven ook te maken kreeg 
met dementie. 

Mijn vader heeft jammer genoeg 
niet meer meegemaakt dat zijn jong-
ste zoon over wie hij zich altijd 
zoveel zorgen had gemaakt van-
wege diens ietwat frivole karakter, 
een lintje kreeg. Wat zou hij, die 
erg Oranjegezind was, trots geweest 
zijn. Maar misschien kan ik postuum 
mijn onderscheiding nog een beetje 
opdragen aan de man die zoveel 
heeft betekend voor mijn moeder, 
broers en zussen. En natuurlijk ook 
voor mij, de zoon die mocht door-
studeren ondanks het feit dat mijn 
vader zelf nooit verder kwam zes 
klassen de lagere school. En die 
laatste klas ook nog maar halver-
wege....

Hans van Echtelt

Lintje

Door een 4-1 overwinning op het Baarnse TOV eindigde het F3-team van 
SVM twee punten boven concurrent Hoogland, waardoor de spitsen Bart 
en Sam, de middenvelders Roeland, Niek, Kjeld en Collin, de verdedigers 
Pol, Gertjan en Niels en keeper Pepijn kampioen in hun klasse werden.

SVM3 kampioen
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Pas toen ze haar man en schoonzoon 
in pak zag en ze in Bilthoven de oprij-
laan van Jagtlust opreden werd het 
haar duidelijk. Het complot dat eraan 
vooraf gegaan was had ze niet in de 
gaten gehad. Ze had net toevallig 
twee weken eerder een pak gekocht, 
wat achteraf ook al geen toeval bleek, 
maar door haar man was geregeld. 
Irma was zo onder de indruk van alles 
wat er daarna gebeurde, dat de toe-
spraak van de burgemeester niet eens 
tot haar doordrong. ‘Het enige wat ik 
gehoord heb is dat hij zei dat ik de 
gave heb om vrienden met iedereen 
te zijn. Dat vond ik misschien wel een 
grotere eer dan het lintje.’ 

I nitiatieven
Het gesprek met Irma Hoogenraad 
vindt plaats tijdens de gymnastiekles, 
die zij in Toutenburg geeft. De bejaar-
de leerlingen zeggen heel trots op hun 
Koninklijke juf te zijn. Irma vindt dat 
alle mensen die naast en achter haar 
hebben gestaan, maar vooral haar 
man, een stukje lintje zouden moeten 
krijgen. ‘Je krijgt alleen zo’n lintje, 
maar het komt voort uit een samen-
spel met mensen. Al die mensen heb-
ben gezorgd dat ik 35 jaar gymnastiek 

geef, dat er tafeltje-dek-je gekomen 
is, dat de terminale zorg tot stand 
kwam en het cursusproject er is geko-
men met onder andere de kooklessen. 
Dat kun je niet in je eentje doen. Daar 
ben ik ze ontzettend dankbaar voor.’ 

R eacties
Irma Hoogenraad noemt de reacties 
overweldigend. Ze kreeg heel veel 
bloemen, wijn, kaarten en telefonische 
felicitaties. Direct na de plechtigheid 
was er een receptie in Toutenburg. 
Het was voor haar een enorme verras-
sing daar de bejaarden en de mensen 
van De Vierstee aan te treffen. ’s Mid-
dags was er thuis een receptie. ‘Mijn 
man had al mijn vrienden een e-mail 
gestuurd met daarbij een foto van mij 
van dertig jaar geleden, waarop ik 
samen met prinses Beatrix sta. Die 
foto is genomen bij de opening van 
De Vierstee, waar ik jarenlang lid 
van de beheerscommissie was. Zestig 
mensen uit alle delen van het land 
hadden de moeite genomen om te 
komen. Het is zo hartverwarmend, zo 
ontzettend aardig dat mensen meele-
ven. Mijn emoties borrelen altijd heel 
gemakkelijk op, maar ik moet zeggen 
dat ik nog steeds moe van mijn eigen 

emoties ben. Zo doet het toch wel wat 
met je.’ 

G elukkige jeugd
Irma Hoogenraad is opgegroeid in 
G orinchem in een heel groot huis 
waar zij met haar ouders en grootou-
ders woonde. Van hen kreeg ze mee 
dat je moet proberen wat te betekenen 
voor de maatschappij. ‘Ik heb een 
bijzonder gelukkige jeugd gehad met 
alles erop en eraan, zoals zeilen en 
hockeyen.’ In Amsterdam studeerde 
ze aan de Academie voor Fysiothe-
rapie en daarna werkte ze een paar 
jaar in het Academisch Ziekenhuis in 
Utrecht als fysiotherapeute. Ze was 
inmiddels getrouwd en haar man was 
afgestudeerd als arts. In 1974 ves-
tigde het echtpaar zich in Maartens-
dijk en begon een dokterspraktijk. ‘Ik 
heb altijd met heel veel plezier in de 
praktijk meegewerkt als doktersas-
sistente en achterwacht. Toen het huis 
te klein werd verhuisden we naar de 
Molenweg, waar we tot 2001 praktijk 
hebben gedaan.’

Maartensdijk
‘Als huisartsenechtpaar signaleerden 
we de problemen bij mensen die ziek 

waren. Ik heb toen op voorspraak 
van mijn man tafeltje-dek-je opgezet. 
Later ben ik gestart met de terminale 
thuiszorg. Vanuit het Ouderenberaad 
was ik betrokken bij het opzetten van 
de Stichting Welzijn Ouderen.’ Irma 
Hoogenraad is jarenlang voorzitter 
geweest van de Vereniging Huisarts 
Achterwacht. Dat was een landelij-
ke vereniging waarin achterwachten 
nageschoold werden en een klank-
bord naar elkaar hadden. Ik krijg nu 
vaak klachten van mensen die zeggen 
we staan voor dichte deuren. Toen 
jullie de praktijk nog hadden was dat 
allemaal wel anders. We herkennen 
dat, maar concluderen ook dat de 
maatschappij verandert.’ Volgend jaar 

wordt Irma 65. ‘Maar ik probeer toch 
nog wel door te gaan, het is allemaal 
zo lief.’ Ze vertelt dat toen zij begon 
er in Westbroek een mevrouw van 65 
was die nog gymnastiekles gaf. ‘Ik 
zei toen dat ik hoopte dat niet te hoe-
ven doen als ik zo oud zou zijn.’ Ze 
vindt het heerlijk om in Maartensdijk 
gewoond te hebben. 

‘In een dorp met veel meer dan een 
prachtige omgeving. De terminale 
thuiszorg strekt zich uit over het hele 
dorp en dat gaat dwars door alle reli-
gies en gezindten heen. Ik ben er wel 
een beetje trots op dat we hier met 
zijn allen hebben gemaakt dat dit als 
een lint elkaar verbindt.’ 

I rma Hoogenraad wil onderscheiding 
met velen delen

door Guus Geebel

‘ W oensdag 29 april belde mijn dochter om 9 uur op en vroeg of  ik zin had in een TMOB . I n de f amilie staat 
dat voor Tocht Met Onbekende B estemming. I k ben altijd in voor uitjes en leuke dingen, dus zei ik dat het 
goed was. I k sputterde wat tegen toen ze zei dat ik me netjes moest aankleden, want met de kleinkinderen 

erbij kleed ik me natuurlijk niet netjes aan’ , vertelt I rma Hoogenraad over het begin van de dag dat zij een 
K oninklijke Onderscheiding ontving. 

Koninklijke juf I rma Hoogenraad geeft met veel enthousiasme gy mnastiekles. 

Op ’ t bankje
De vrouw die op het bankje zit als ik 
erbij kom zitten schuift wat zenuw-
achtig heen en weer. Ze kijkt steeds op 
haar horloge en wacht duidelijk ergens 
op. Natuurlijk ben ik erg nieuwsgierig 
en als onze blikken elkaar kruisen kan 
ik me niet meer inhouden. ‘U heeft 
vast een afspraak’, zeg ik. Meteen realiseer ik me dat het een wel erg indis-
crete vraag is, want stel je voor dat ze bijvoorbeeld een internet date heeft. 
Dan zal ze mijn gezelschap vast niet op prijs stellen. Ze kijkt me glimla-
chend aan. ‘Nee hoor, ik moet mijn kleinzoon van school halen, maar ik ben 
te vroeg van huis gegaan dus wacht ik hier maar even. Om voor de school 
te gaan staan lijkt me maar niets.’ Zonder het te laten merken voel ik me 
toch wat teleurgesteld. Als ze op een date had zitten wachten was het span-
nender geweest. De vrouw vertelt wat over haar kleinzoon die het zo goed 
op school doet, maar waarvoor ze geen oppasoma wil zijn. ‘Ik heb meteen 
gezegd dat ik dat niet wilde, maar in noodsituaties kunnen de kinderen 
altijd een beroep op me doen en dat is nu het geval.’ Even later komt er een 
vrouw langs die een goede bekende van de vrouw naast mij blijkt te zijn. 
‘Hallo Roos, gezellig jou weer eens tegen te komen’, zegt ze. De vrouw 
komt erbij zitten en al gauw zijn ze druk in gesprek. Ik besta voor de dames 
niet meer. Als Roos vertelt dat ze haar kleinzoon van school moet halen 
hebben ze meteen een gemeenschappelijk onderwerp, want ook de nieuw-
komster moet een kleinkind van school halen. Haar kleinkind zit op een 
andere school maar er wel vlakbij. Ze heet Natascha. ‘Ik zie je ex ook nog 
wel eens als ik mijn kleindochter kom ophalen en hij zijn dochtertje’, zegt 
Natascha. Zij is wel oppasoma. Roos krijgt een glimlach op haar gezicht. 
‘Ja, Frits is co-ouder. Zijn dochter uit de tweede leg is even oud als onze 
kleinzoon. G elukkig zijn we allemaal goed met elkaar en ik pas soms ook 
wel eens op het dochtertje van Frits.’ Ik luister er verbaasd naar. Roos heeft 
het in de gaten en vindt dat ze wat uitleg verschuldigd is. ‘We zijn tien jaar 
geleden gescheiden omdat ik vond dat het huwelijk over was. Frits heeft het 
er erg moeilijk mee gehad, maar we hebben geen ruzie gemaakt en komen 
gewoon bij elkaar. Dat was voor onze drie kinderen ook een hele geruststel-
ling. Frits ontmoette na een tijdje Elisa, die toch wel een eigen kind wilde 
en dat is er dus gekomen. Elisa is bijna even oud als onze oudste dochter. 
Frits en ik hebben samen drie kleinkinderen. Het is wel sneu voor hem dat 
de relatie met Elisa ook stukgelopen is. Het leeftijdsverschil zorgde toch 
voor de nodige spanningen, maar ook zij gaan nog goed met elkaar om.’ Het 
klinkt allemaal een beetje ingewikkeld, maar ik heb nu alles op een rijtje. 
Toch wil ik nog iets weten en ik gooi het er maar uit. ‘Is het niet verwar-
rend als die dochter van Frits en jullie kleinkinderen samen zijn’, vraag ik. 
‘Hij is dan toch papa en opa tegelijk.’ Roos begint smakelijk te lachen. ‘Nee 
hoor, iedereen noemt ons bij de voornaam. We zijn Roos en Frits voor alle 
kinderen en kleinkinderen. Dat is spontaan ontstaan door Elisa. Die werd 
bij de voornaam genoemd en zo is het gekomen.’ Dan is het tijd om de 
kleinkinderen van school op te halen en stappen de vrouwen op. 

Maerten

Viva la Donna is opgericht uit een 
persoonlijke behoefte van C orinne 
de Haas die na haar behandelingen 
voor kanker een belangrijke nazorg 
miste. Vrouwen die door kanker zijn 
getroffen ontzien vaak familie en de 
omgeving om maar ‘vooral door te 
gaan’. Ook tijdens de vaak zware 
behandelingen gaat het werk in huis 
en op de werkvloer gewoon door. 
In het ziekenhuis ontmoette zij een 
aantal lotgenoten, die getroffen door 
de diagnose kanker een verwenmo-
ment nodig hadden, maar vaak niet 
wisten hoe zij dit moesten realiseren. 
Schaamte om in een sauna de kleren 
uit te doen was een veelgehoorde 
drempel. Doordat ziek zijn veel geld 
kost was het soms financieel niet 
mogelijk om een dagje naar een kuur-
oord te gaan.

G eraakt
G eraakt door deze verhalen besloot 
C orinne de Haas hier iets aan te 
doen. Een verwendag voor vrouwen 
met kanker bleek de manier om deze 
moedige vrouwen een hart onder de 
riem te steken. Zo ging de Nationale 
Viva la Donna Day van start als ode 
aan alle vrouwen die voor kanker zijn 
behandeld. De belangstelling van-
uit de beautysalons en de lotgenoten 

bleek zo groot dat inmiddels opnieuw 
de Nationale Verwendag voor Vrou-
wen met kanker wordt georganiseerd. 
Eerder was het mogelijk door een 
gezamenlijke actie met 900 deelne-
mers 10000 vrouwen met kanker een 
gratis verwenbehandeling aan te kun-
nen bieden.

E toile
Viva la Donna Day is nu ook in Hol-
landsche Rading. Monique Brave van 
Beautycenter Etoile aan de G raaf 
Floris V weg 33 vertelt enthousiast 
hierover: ‘Wij hebben besloten om 

voor dit goede doel ons beautycenter 
vrijdag 29 mei a.s. ter beschikking te 
stellen en verschillende behandelin-
gen belangeloos aan te bieden. Wat 
we graag willen is dat deze dag wat 
meer bekendheid krijgt en dat de 
mensen in onze omgeving ook weten 
dat wij hier aan mee doen’. Bij Beau-
tycenter Etoile staat een gezellig team 
met goedopgeleide, ervaren schoon-
heidsspecialistes met de nodige vak-
kennis, elk met hun eigen speciali-
saties en jarenlange ervaring klaar 
voor een persoonlijke benadering, 
professionele behandelingen in een 
sfeervolle omgeving. Het centrum 
wil die dag hun clientè le laten kiezen 
uit de gratis standaard gezichtsbe-
handeling, Manicure, Paraffinehand-
pakking, Dag make-up, Vibrosaun 
en de Hydrojet. De dames kunnen 
zich telefonische aanmelden voor een 
behandeling naar keuze. Er zijn jam-
mer genoeg slechts beperkte moge-
lijkheden, dus enige snelheid m.b.t. 
de aanmelding is gewenst, want vol =  
vol. En natuurlijk gaan ze er bij Beau-
tycentrum Etoile een geweldige dag 
van maken en staat de koffie en thee 
de gehele dag klaar. Aanmelden kan 
bij Beautycenter Etoile, G raaf Floris 
V weg 33, 3739 NC  Hollandsche 
Rading. Tel.: 035 5771228.

‘ Viva la D onna day’  ook in Hollandsche R ading 
door Henk van de Bunt

Viva la D onna laat vrouwen met kanker weer stralen!  Mede door de zware behandelingen kan het uiterlijk 
ingrijpend veranderen. D oor de diagnose van een levensbedreigende ziekte verandert het beeld over het leven 
waardoor zaken niet meer zo vanzelf sprekend zijn dan voorheen. B eautyc enter E toile in Hollandsche R ading 

sluit zich op vrijdag 29 mei a.s. charitatief  aan bij deze stichting.

Monique  Brave:  ‘ W ij stellen voor dit 
goede doel ons beauty center 29 mei 
a.s. ter beschikking en bieden behan-
delingen belangeloos aan’ . 
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advertentie

Marskramer heeft kort na het ver-
woestende bombardement op Rotter-
dam in Kralingen zijn eerste winkel 
geopend met als assortiment: kopjes, 
schotels, potten en pannen. Inmiddels 
zijn er in heel Nederland 250 winkels 

en worden er nog steeds goede, maar 
betaalbare artikelen verkocht.

Maartensdijk
De winkel in Maartensdijk oogt ruim 
en het assortiment is groot. Er zijn 

huishoudelijke artikelen, hebbedin-
getjes, seizoensproducten en er is 
een grote speelgoedafdeling. Ellen 
de Krieger is manager. ‘Ik help de 
medewerksters met het opzetten van 
deze zaak en daarna draai ik alleen 
nog maar mee op de achtergrond’. De 
winkel is op maandag open van 13.00 
tot 18.00 uur, van dinsdag tot en met 
donderdag van 9.00 tot 18.00 uur, op 
vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

Omgeving
Alle medewerksters komen uit de 
directe omgeving. C ynthia van Kas-
teel, Y vonne de Hoop, en Kelly van 
de Kant zijn de vaste medewerksters, 
Stefanie de Bruin en Tamara de G raaf 
zijn er alleen op zaterdag. ‘Elke 14 
dagen komt er en nieuwe folder uit 
die huis-aan-huis wordt verspreid. 
Mensen die een sticker op hun brie-
venbus hebben kunnen zich aanmel-
den via www.marskramer.nl voor de 
digitale nieuwsbrief, maar natuurlijk 
staat het iedereen vrij om zich daar-
voor aan te melden’, vertelt Ellen de 
Krieger. 

Marskramer geopend op Maertensplein
door Marijke Drieenhuizen

Af gelopen woensdag heef t Marskramer of f icieel de deuren geopend op het Maertensplein in Maartensdijk. 
E en deel van het voormalige pand van de Lidl is verbouwd en aangepast aan de eisen van Marskramer.

V.l.n.r. Cy nthia van Kasteel, Y vonne de Hoop en Ellen de Krieger voor de 
nieuwe zaak op het Maertensplein.

Het Wijkrestaurant biedt elke mid-
dag tussen 12.00 en 13.30 uur en 
elke avond tussen 17.00 en 18.30 
uur drie keuzemenu’s, die uit drie 
gangen bestaan tegen een prijs van 
acht euro. Daar tussendoor worden 
geregeld Sfeerdiners georganiseerd 
met bijzondere en soms seizoensge-
bonden maaltijden.

U -pashouders
Het Wijkrestaurant is er voor alle 
mensen van 55 jaar en ouder. ‘Natuur-
lijk doen we absoluut niet moeilijk 
als iemand die tot deze doelgroep 
behoort, hier komt eten met zijn kin-
deren of kleinkinderen. Ook zijn alle 
U-pas bezitters van harte welkom;  we 
bieden hen een korting op de gewone 
maaltijden van 1,70 euro’. De U-pas 
wordt verstrekt door de gemeente 
De Bilt aan mensen met een beperkt 
inkomen en geeft korting op o.a. 
sport, recreatie en cultuur. Wilfied 
Schwarte werkt met veel plezier in 

het onlangs verbouwde Wijkrestau-
rant. ‘Het oogt allemaal wat vriende-
lijker en het lijkt erop dat steeds meer 
mensen ons weten te vinden. Ik vind 
het mooi om te zien dat er zo mooie 

contacten ontstaan. Mensen die hun 
huis uitkomen, zich ervoor kleden 
om hier gezamenlijk de maaltijd te 
gebruiken. Dat is wat dit Wijkrestau-
rant voor ogen heeft’. 

Het W itte G oud 
in W ijkrestaurant Maertenshoek

door Marijke Drieenhuizen

W ijkrestaurant Maertenshoek draait goed. ’ s Middags gebruiken gemiddeld 35 mensen daar de warme 
maaltijd, ’ s avonds zijn dat er ook nog zo' n 30. K ok en restaurantbeheerder W ilf ried Schwarte is tevreden, 

maar altijd op zoek naar meer en beter. Het speciale sf eerdiner is zijn paradepaardje.

W ilfried Schwarte:  ‘ Op woensdag 20 mei is er vanaf 17.30 uur een sfeerdiner 
in het teken van Het W itte Goud ofwel de asperge. De prijs van dit sfeerdiner 
bedraagt 15 e uro. Men kan zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk maandag 18 
mei. W e hopen op een volle zaal’ . 

K lankbord

Hij wilde Olland 
nog eens zien

Stralend kwam hij op me af met 
uitgestoken hand terwijl ik liep te 
winkelen op het Maertensplein. Hij 
zag dat ik hem niet direct herkende 
hoewel ik wat bekende trekken zag. 
Í k ben Joost’, riep hij. Weet je nog 
wel? Joost uit de Snooystraat. Toen wist ik het, hoewel wij beiden zestig 
jaar ouder waren geworden. ‘Ha, die Joost’, zei ik’. Ik weet het weer. Wat 
doe je hier? Jij bent toen toch naar C anada vertrokken?’. ‘Klopt’, zei Joost, 
‘ik wilde Olland nog eens zien. Y es, ei luf nog always Olland. Ik ben met 
de plane gekomen en logeer in Amsterdam, maar die drukte ben ik niet 
meer gewend, you know. Ik wil nu naar Lage Vuursche waar de Q ueen 
gaat wonen en doe hier even bootskappen. Y ou know, ik eb op 5 mei in 
Amsterdam die show gezien op de Amstel. Mooie muziek, mooie zang en 
een mooi danspaar in de stromende regen. Daar was de Q ueen ook. But wat 
ik gek vind is die president van jullie als hij het over de Q ueen heeft. Hij is 
de letter G  kwijt. Dan zegt hij Koninin en Konininnedag. Rare man hoor, 
die letters in een naam vergeet. Je zou hem zelf best Balk-ende kunnen 
noemen. Amsterdam is wel erg druk geworden met al die vreemdelingen. 
Wij zijn dat in ons uitgestrekte bosrijke Alberta bij de Rocky Mountains 
niet gewend’.
Ik had Joost vroeger gekend toen we nog jong waren. Hij was een vriendje 
van mijn vriendje en woonde een paar straten verder. Hij had een zusje 
en lieve ouders die het niet breed hadden. Toen in de jaren vijftig van de 
vorige eeuw veel landgenoten ons arme land ruilden voor een onbekende 
toekomst in C anada en Australië, emigreerde ook dit gezin. Ze wilden er 
wat van maken want na het einde van de oorlog was hier de opbouw wat 
moeilijk gestart. Ik weet nog dat ik de familie toen een hand gegeven heb. 
Ze zijn met het grote schip de Rijndam uit Rotterdam vertrokken. Ik dacht 
hem nooit terug te zien, want vreemde landen lagen vroeger veel verder 
bij ons vandaan dan tegenwoordig. Ik heb ook nooit meer iets van hen 
gehoord. We zijn nog even samen op het Maertensplein op het randje van 
de pomp gaan zitten. Hij vroeg of dat een monument ter nagedachtenis 
aan een overleden iemand was. Hij 
vertelde hoe ze in C anada op de 
grens tussen het Engels en Frans 
sprekende deel waren gaan wonen. 
Zijn ouders waren overleden. Zijn 
zuster was getrouwd met een C ana-
dees. Hij was vrijgezel gebleven en 
had het timmerfabriekje van zijn 
vader voortgezet, totdat hij er zelf 
mee stopte. Nu had hij besloten nog 
éénmaal terug te gaan naar Olland 
om de koninin te zien. 

Kees Pijpers

W e zijn nog even samen op het 
Maertensplein op het randje van de 
pomp gaan zitten. Hij vroeg of dat 
een monument ter nagedachtenis 
aan een overleden iemand was.

G ezellig druk 
op Maertensplein

Heel veel moeders hebben op Moederdag een zelf 
geschilderd bloempotje met een plantje erin gekregen 
van hun kind. Het was druk op het Maertensplein, 
waar de winkeliersvereniging het mogelijk maakte om 
dit moederdagcadeau te maken. Daarnaast konden de 
kinderen zich ook laten schminken en was Peet van 
Cafetaria Peet aanwezig om de inwendige mens te 
verzorgen. De heer Kooij had op een groot deel van het 
plein zijn speelgoed uitgestald [ MD] . 



Aanvragen om vergunning  ( arti-
kel 41 W oningwet)  voor:

R eguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Aanlegsteeg 4, uit-

breiden woning;
•  Maartensdijk, Spechtlaan 16, ver-

groten woning;
R eguliere bouwaanvraag 2e f ase 
•  Groenekan, Nieuwe Weteringse-

weg 44 en 46, oprichten woning 
(nr.46) vernieuwen (nr.44);

Lichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Groenekanseweg 

nabij 208, plaatsen stortkoker met 
pontoneiland

Sloopaanvraag
•  Maartensdijk, Dorpsweg 118, 

sloop bakkerij;
Monumenten aanvraag
•  Maartensdijk, Aanlegsteeg 4, uit-

breiden woning;
Aanvraag aanlegvergunning
•  Groenekan, Groenekanseweg 

nabij 208, plaatsen stortkoker met 
pontoneiland

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

Verleende bouwvergunningen
•  Maartensdijk, Braamsluiper 6, 

plaatsen dakkapel

Vindt u dat u door één van de boven-
staande besluiten dan wel beide 
besluiten rechtstreeks in uw belang 
bent getroffen? Dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W 
van De Bilt (Postbus 300, 3720 
AH Bilthoven). U moet dat doen 
binnen zes weken na de verzend-
datum (=datum achter de verleende 
vergunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de redenen waarom 
bezwaar wordt gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 

in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel onthef-
fing op grond van artikel 3.6, eerste 
lid, sub c van de Wet op de Ruim-
telijke ordening) gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U 
moet voor een dergelijke voorzie-
ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de 
griffier van de rechtbank, tel. 030 
- 2233000.

Voor bouwinf ormatie of  het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de af deling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
af deling alleen op af spraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U  kunt een 
af spraak maken via telef oonnum-
mer ( 030)  228 941 1. Voor inf or-
matie over bestemmingsplannen 
en/ of  een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een af spraak 
te maken via bovengenoemd tele-
f oonnummer.

Vergadering welstandscommissie 

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

De eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-
dagmiddag 18  mei 2009.

De gegevens zoals vergaderlocatie 
en agenda zijn vanaf vrijdag voor-
afgaand aan de vergadering te raad-
plegen op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl.   

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

Openbare kennisgeving kapver-
gunning

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: 

Maartensdijk:
•  1 kastanje, Dorpsweg 71 (28-04-

2009)
•  1 berk, Vogelwikke 12 (28-04-
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, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

Algemene wet bestuursrecht 

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de volgende ontwerpbe-
schikking ter inzage ligt: 

•  K oningin W ilhelminaweg 1 30 
Maartensdijk. De aanvraag is 
ingediend door Texaco Nederland 
BV en betreft een revisievergun-
ning voor Tankstation incl. LPG 
met carwash.

  De ontwerpbeschikking strekt tot 
verlening van de gevraagde ver-
gunning onder voorschriften.

Het ontwerp van het te nemen 
besluit, met de daarop betrekking 
hebbende stukken die redelijkerwijs 
nodig zijn voor een beoordeling 
van het ontwerp, liggen gedurende 
zes weken ter inzage, vanaf  14 
mei 2009 tot en met 25 juni 2009. 
Tevens kunnen de stukken geduren-
de die periode op verzoek tenmin-
ste gedurende drie aaneengesloten 
uren per week buiten de werkuren 
worden ingezien. Tot en met 26 
juni 2009, kan een ieder schrifte-
lijk of mondeling gemotiveerde 
zienswijzen tegen de ontwerpbe-
schikking kenbaar maken bij het 
college van Burgemeester en Wet-
houders van de gemeente De Bilt, 
p/a Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 
Postbus 461, 3700 AL Zeist (bezoe-
kadres Laan van Vollenhove 3211 
te Zeist).
Degene die zienswijzen kenbaar 
maakt, kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken. 
Dit verzoek moet tegelijkertijd met 
de zienswijzen bij de Milieudienst 
worden ingediend.

Gedurende de inzagetermijn 
kan een ieder verzoeken om een 
gedachtewisseling over de ont-
werpbeschikking. Wij verzoeken u 
daarvoor contact op te nemen met 
de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 
telefoon (030) 69 99 500. Tijdens 
deze gedachtewisseling kunnen 
mondelinge zienswijzen kenbaar 
gemaakt worden. Wij vragen u 
uiterlijk 4 weken na de publica-
tiedatum hiertoe een verzoek te 
doen. De aanvrager kan in de gele-
genheid worden gesteld om hierbij 
aanwezig te zijn of te reageren op 
de ingebrachte zienswijzen.

Meldingen ingevolge art. 8.19 W et 
milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de volgende melding op 
grond van artikel 8.19 lid 2 Wet 
milieubeheer is ontvangen. 

•  K oningin W ilhelminaweg 1 30 
Maartensdijk. De melding is 
ingediend door Texaco Nederland 
BV en de voorgenomen verande-
ring betreft het verplaatsen van 
vulpunten benzine/diesel en terug-
plaatsen dieselafleverpunt.

Burgemeester en wethouders ver-
klaren dat de voorgenomen ver-
andering niet leidt tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor 
het milieu dan die de inrichting, 
ingevolge de op 22 januari 1992 
verleende milieuvergunning en de 
daaraan verbonden beperkingen en 
voorschriften, mag veroorzaken. 
Ook leiden de veranderingen niet 
tot een andere inrichting dan waar-
voor de vergunning verleend is en 
geven de veranderingen geen aan-
leiding tot een ambtshalve wijzi-
ging of (gedeeltelijke) intrekking 
van de vergunning (met toepassing 
van de artikelen 8.22, 8.23, of 8.25 
Wet milieubeheer). 
Ingevolge het bepaalde in de Alge-
mene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen dit besluit 
een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Het bezwaarschrift dient in ieder 
geval te bevatten: 
-  de naam en het adres van de indie-

ner en de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar zich richt;

- de gronden van het bezwaar.
De termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift bedraagt zes 
weken en begint 14 mei 2009. 
Het bezwaarschrift dient voor het 
einde van deze termijn ter post te 
zijn bezorgd, mits het niet later dan 
een week na afloop van de termijn 
door ons is ontvangen. Daarnaast 
kan om een voorlopige voorzie-
ning (schorsing) worden verzocht 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's Gravenhage. 
Het griffierecht bedraagt € 138,- 
voor individuele  personen en € 
276,- voor rechtspersonen. 

I nzage van stukken
De desbetreffende stukken kun-
nen gedurende de inzagetermijn op 
verzoek kosteloos worden ingezien 
bij:
•  de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 

Laan van Vollenhove 3211 in 
Zeist

  (iedere werkdag van 8.30 - 12.30 
uur en 13.30 - 17.00 uur)

•  de gemeente De Bilt, Soestdijk-
seweg 173 in Bilthoven (iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur) 
en de openbare bibliotheek, De 
Kwinkelier 20 in Bilthoven (tij-
dens openingsuren)

Een kopie-exemplaar van de stuk-
ken wordt tegen vergoeding van 
de werkelijk gemaakte kosten ver-
strekt.

Voor inf ormatie:  Milieudienst 
Z uidoost-U trecht, telef oon ( 030)  
69 99 500/ 528/ 536.

Ter inzage legging goedgekeurd 
bestemmingsplan “ Sportpark 
W eltevreden 2008”

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt maken ter voldoe-
ning aan het bepaalde in artikel 28 
lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening bekend dat bij besluit van 
22 april 2009 Gedeputeerde Staten 
van Utrecht het op 29 januari 2009 
ongewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan 
“Sportpark Weltevreden 2008” 
hebben goedgekeurd.
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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 

W erk in uitvoering
•  B ilthoven:  Reconstructiewerkzaamheden Prins Bernhardlaan, rijrichting is 

aangepast, tot medio juli;
•  B ilthoven:  Gemeentehuis te Bilthoven: Openbreken stoep voor entree gebouw 

van 11 tot 29 mei;
•  D e B ilt:  Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot Groenekan-

seweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel 
mogelijk, tot begin juni;

•  D e B ilt:  Vanaf 27 april, aanleg nutsvoorzieningen Noordelijk deel Bedrijven-
park Larenstein, naar verwachting tot medio juli;

•  D e B ilt:  La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegreconstructie 
en rioolrenovatie vanaf 27 april, gedurende 4 maanden. 

Beleid en Strategie

Vervolg op pagina 11

Wet Milieubeheer

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



E uropadebat
Op woensdagavond 20 mei in het 
gemeentehuis van D e B ilt kunt u 
uw zegje doen en de nodige vra-
gen stellen. Aanvang 19.30 uur. Het 
debat staat onder leiding van bur-
gemeester Arjen G erritsen

E uropese verkiezingen - waar stem-
men we op?
Verkiezingen voor het Europese Par-
lement in zicht, maar waar stemmen 
we eigenlijk op? Op Nederlandse 
vertegenwoordigers!  En wat mogen 
we daarvan verwachten? Dat ze de 
Europese samenwerking vorm geven!  
Maar wá á rin moeten we dan samen-
werken? Laten we met het meest 
dringende beginnen.

W at moet er opgelost worden?
Wat zijn de problemen vandaag de 
dag in Europa, die we samen moeten 
oplossen? Ook daar kun je verschil-
lend over denken. Een paar voor-
beelden:
1. Hoe moet onze financiële crisis 
collectief aangepakt worden? En de 
daaruit voortvloeiende economisch 
recessie (of zelfs depressie)? En let 
op, er is, hoewel een beetje op de ach-
tergrond geraakt, ook nog een ener-
gie- en een voedselcrisis op de wereld 
aan de gang. Moet je dat doen met 
nog meer (vrije) markt, dus nog meer 
van hetzelfde, of moet er juist markt-
regulering komen? Het probleem lijkt 
te zijn dat het basisprogramma in de 
Europese Unie de “ vrije markt”  is. 
Maar als die niet meer werkt, waar is 
dan het plan B? En omdat dat er niet 
is op Europees niveau, gaat elk land 
zelf de eigen economie “ redden” , en 

weg is de samenwerking.
2. Mag Brussel ons voorschrijven 
of we nog mogen bouwen? Of moet 
Brussel zich beperken tot het stel-
len van algemene regels voor fijn 
stof en andere atmosfeervervuiling, 
ten behoeve van (ook) klimaatbe-
scherming? Moeten we dit aan een 
Europese (quasi)regering overlaten, 
die onvoldoende door het parlement 
gecontroleerd wordt?
3. Moeten we als Europese Unie 
een gezamenlijk veiligheidsbeleid 
voeren, dus een leger hebben en een 
minister van Buitenlandse Zaken en/
of Defensie?

Meer of  minder B russel?
Heel veel zinnen hierboven eindigen 
met een vraagteken. Nog een paar: 
moeten we “ meer”  of juist “ minder”  
Brussel nastreven? Moeten we niet 
een kleiner, bescheidener en begrij-
pelijker Europees verdrag in elkaar 
(laten) zetten? 

Wiens belangen moeten behartigd?
In de afgelopen jaren stonden vooral 
de belangen van het bedrijfsleven 
centraal. Het ziet er thans enigszins 

naar uit, dat nu de belangen van 
de burgers aan de beurt zijn: een 
goed milieu, goed onderwijs, goede 
zorg, goede sociale voorzieningen 
en pensioenregelingen. Moeten we 
ze in laten brengen door onze verte-
genwoordigers in het Europees par-
lement (of zulke dingen gewoon in 
Nederland regelen)? Hoe spreek je 
het internationaal boeven vangen met 
elkaar af?

E f f icië nt
Europa mag/moet efficiënter geregeld 

worden: wat te doen met het rond-
pompen van geld, het maandelijkse 
verhuiscircus Brussel-Straatsburg, de 
uiterst royale onkostenvergoedingen 
en beloningen van Europese functio-
narissen, enzovoort? Welke politieke 
partijen hebben volgens u het juiste 
standpunt?

Meer informatie? Kom naar het Euro-
padebat op 20 mei in het gemeente-
huis in Bilthoven!

Vervolg van pagina 10

Het goedgekeurde bestemmings-
plan bestaat uit een toelichting, 
voorschriften  en plankaart.
Het plangebied betreft het sportpark 
en bedrijventerrein aan de westkant 
van De Bilt aan de rand van de 
bebouwde kom. Het gebied wordt 
in het oosten begrensd door de 
Biltse Rading, aan de
noordzijde door de G roenekanse-
weg en aan de zuidzijde door de 
Voordorpsedijk.  Aan de westkant 
vormt het landelijk gebied van pol-
der Hooge Kamp de grens met het 
Sportpark Weltevreden. 
Aanleiding voor het opstellen van 
het bestemmingsplan is de actua-
lisering van bestemmingsplannen 
binnen de gemeente De Bilt.

I nzage
Het bestemmingsplan en het besluit 
van G edeputeerde Staten van 
Utrecht liggen met ingang van 14 
mei 2009 gedurende zes weken tot 
en met 24 juni 2009 voor een ieder 
ter inzage bij de informatiebalie 
van het gemeentehuis in Bilthoven 
(Soestdijkseweg Zuid 173).

B eroep
G edurende genoemde termijn van 
zes weken kan tegen het besluit van 
G edeputeerde Staten van Utrecht 
beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag.
Bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State kan tegelijkertijd, naast 
het instellen van beroep, een verzoek 
om voorlopige voorziening worden 
ingediend als gevolg waarvan het 
besluit van G edeputeerde Staten 
van Utrecht niet in werking treedt 

totdat op dat verzoek is beslist. 
Beroep kan worden ingesteld door 
degenen, die tijdig bedenkingen 
met betrekking tot het vastgestelde 
bestemmingsplan bij G edeputeerde 
Staten van Utrecht hebben inge-
diend, alsmede belanghebbenden 
die aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest, overeen-
komstig artikel 27 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening, bedenkingen 
bij G edeputeerde Staten van Utrecht 
in te dienen. Voor het instellen van 
beroep en voor het indienen van een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd.

I nspraak bestemmingsplan G roe-
nekan

Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend, dat de 
voorontwerp-bestemmingsplannen 
“ G roenekan”  van 14 mei tot en 
met 24 juni 2009 bij de informa-
tiebalie van het gemeentehuis ter 
inzage liggen. Aanleiding voor het 
opstellen hiervan is de actualisering 
van bestemmingsplannen binnen de 
G emeente De Bilt.

Het ontwerp bestemmingsplan 
bestaat uit een toelichting, voor-
schriften en een plankaart. In het 
noorden wordt het plangebied 
begrensd door het groene landelijke 
gebied, welke direct ten noorden 
aanwezig is. De grens is getrok-
ken waar de bebouwing eindigt en 
het groene buitengebied begint. De 
oostgrens wordt gevormd door de 
bebouwing aan de Vijverlaan en de 
Vijverlaan zelf. De westgrens wordt 
gevormd door de Kon. Wilhelmi-
naweg / Ruigenhoeksedijk en de 
bebouwing aan deze weg. De zuid-

grens wordt gevormd door de grens 
tussen het bebouwde gebied en het 
groene buitengebied. Een uitzonde-
ring hierop zijn een tweetal boerde-
rijen aan de G roenekanseweg 78 en 
88 welke onder het groene buiten-
gebied vallen. Het bestemmings-
plan heeft een sterk conserverend 
karakter en ziet voornamelijk toe 
op het vastleggen van de bestaande 
situatie.

I nspraak
De inspraak start op 14 mei 2009 
en duurt tot en met 24 juni 2009. In 
deze periode kunnen belangstellen-
den de voorontwerp-bestemmings-
plannen op maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur, en op 
dinsdag van 15.00 tot 19.00 uur 
inzien bij het informatiecentrum in 
het gemeentehuis aan de Soestdijk-
seweg Zuid 173 in Bilthoven. 

I nloopavond
Daarnaast is er op 26 mei 2009 van 
18.00 tot 21.00 uur een inloopavond 
over het voorontwerpbestemmings-
plan in De G roene Daan gelegen 
achter Huize Voordaan aan de G roe-
nekanseweg 87 te G roenekan. Als u 
specifieke vragen of opmerkingen 
over het bestemmingsplan heeft, 
dan kunt u op deze avond terecht.

R eacties
Reacties op de voorontwerp-bestem-
mingsplannen kunnen tot en met 
woensdag 24 juni 2009 mondeling 
of schriftelijk worden ingediend. U 
kunt uw schriftelijke reactie sturen 
naar burgemeester en wethouders 
van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH  
Bilthoven. Indien u een mondelinge 
inspraakreactie wilt indienen dan 
kunt u contact opnemen met de heer 

J. Neyssen van de afdeling Beleid 
en Strategie, tel. (030) 2289595.

K ennisgeving - Vestiging gemeen-
telijk voorkeursrecht W estbroek

De Bilt, 6 mei 2009

Het college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt maakt op 
grond van artikel 7 eerste lid van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten 

(Wvg) bekend dat zij op 6 mei 2009 
op grond van het bepaalde in artikel 
6 Wvg besloten hebben gronden 
aan te wijzen waarop de artikelen 
10-24, 26 en 27 Wvg van toepassing 
zijn. Deze aanwijzing heeft betrek-
king op gronden welke gelegen zijn 
aan de Dokter Welfferweg.

Het besluit heeft een geldingsduur 
van maximaal 3 maanden, waar-
binnen de gemeenteraad de gron-
den opnieuw moet aanwijzen. Een 
aanwijzing door de raad heeft een 
geldingsduur van 3 jaar.

Het besluit tot aanwijzing ligt met 
de bijbehorende kadastrale teke-
ning en overige stukken met ingang 
van 12 mei tot 23 juni 2009 ter 
inzage bij de informatiebalie in het 
gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 
173, 3721 AB Bilthoven, tijdens de 
openingstijden: maandag, woens-
dag en donderdag van 8:30-17:00 
uur, dinsdag van 8:30-19:00 uur en 
vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur. 

Daarnaast ligt gelijktijdig met het 
besluit van burgemeester en wet-
houders ook het ontwerpraadsvoor-
stel aan de raad op grond van artikel 
5 Wvg met de daarbij behorende 
stukken op dezelfde locatie ter 
inzage. 

Het besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders treedt in 
werking één dag na publicatie van 
deze bekendmaking in de Staats-
courant. Publicatie in de Staatscou-
rant vond plaats op 11 mei 2009.

Z ienswijzen
Binnen 3 maanden dient de gemeen-

teraad van De Bilt de aanwijzing 
van de gronden te bestendigen. In 
het kader van een zorgvuldige voor-
bereiding van het door de gemeen-
teraad te nemen besluit tot aan-
wijzing van de gronden,  kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht hun 
zienswijze naar voren brengen. Zij 
worden daarbij in de gelegenheid 
gesteld om gedurende een termijn 
van vier weken, ingaande op de dag 
na publicatie in de Staatscourant 
(ofwel ingaande op 12 mei 2009 
tot 9 juni 2009) hun zienswijze 
over het raadsvoorstel naar voren 
te brengen. Schriftelijke zienswij-
zen kunnen worden gericht aan de 
Raad van de gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Indien belanghebbenden hun ziens-
wijze mondeling kenbaar wensen te 
maken, kunnen zij hiervoor contact 
opnemen met de griffie.

B ezwaar en beroep
Tegen het besluit van het colle-
ge staat bezwaar en beroep open. 
Belanghebbenden kunnen gedu-
rende 6 weken ingaande op de dag 
na publicatie in de Staatscourant 
(ofwel ingaande op 12 mei 2009 tot 
23 juni 2009) een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wet-
houders van De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. In het onderte-
kende bezwaarschrift moet worden 
opgenomen: de naam en het adres 
van de belanghebbende, de datum, 
een omschrijving van het voorstel 
waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden van het bezwaar (moti-
vering). Belanghebbenden die een 
bezwaar hebben ingediend kunnen 
tevens een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de 
President van de Arrondissements-
rechtbank, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht.

Eigenaren en rechthebbenden wor-
den per brief op de hoogte gebracht 
van dit besluit. 

 De Vierklank 11 13 mei 2009

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

W ijkservicecentrum ME NS D e B ilt W est, 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
W ijkservicecentrum ME NS Maartensdijk, Tel. ( 0346)  21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 G R Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@ mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

W erkgroep E uropa - 
Jumelage D e B ilt

W at is beter voor E U R OP A – wat is beter voor ONS?
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In september 2009 verschijnt de nieu-
we Wegwijzer van de gemeente De 
Bilt. Deze gids geeft informatie over 
de gemeente en bevat gegevens over 
instellingen, verenigingen en orga-
nisaties die gevestigd zijn in onze 
gemeente, of hun activiteiten in onze 
gemeente uitvoeren. 

De gids wordt uitgegeven door Akse 
Media uit Den Helder. TNT-Post 
zorgt voor huis-aan-huis verspreiding 
van de gids in á lle kernen van de 
gemeente. 

R edactionele vermelding
Wilt u als instelling, stichting of orga-
nisatie met uw adresgegevens opge-
nomen worden in het redactionele 
gedeelte van de gids, of wilt u iets 
wijzigen aan uw gegevens, dan kunt 
u dit doorgeven aan Akse Media B V. 
t.a.v. de redactie. Dit kan per e-mail: 
redactie@ aksemedia.nl, telefonisch: 
(0223) 673010 en schriftelijk: Akse 
Media (t.a.v. gem. gids De Bilt), Post-
bus 6033, 1780 KA Den Helder. 

Adverteren
Wilt u adverteren in de Wegwijzer? 
Dan kunt u contact opnemen met de 

afdeling Sales van Akse Media via 
sales@ aksemedia.nl of bellen met 
dhr. Stef Kusters, medewerker van 
Akse Media, op 06 461 03 26. Akse 
Media benadert ook zelf diverse orga-
nisaties voor het kopen van adverten-
tieruimte. 

De gemeente De Bilt is alleen verant-
woordelijk voor de informatie van het 
gemeentelijke deel in de Wegwijzer 
(in de vorige editie was dit het groene 
gedeelte). Akse Media is verantwoor-
delijk voor advertenties en de overige 
informatie in de gids (in de vorige 
editie was dit het gele gedeelte).  

Heeft u algemene vragen over de 
gemeentegids? Dan kunt u contact 
opnemen met Ilse Pols, communica-
tiemedewerker van de gemeente De 
Bilt via tel nr. 030 228 94 11. 

 De Vierklank 12 13 mei 2009
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In 2008 bestond de jeugdbrandweer 
van Bilthoven tien jaar. Vanwege dit 
feestelijke feit kregen de enthousi-
aste brandweerleden eerder dit jaar 
een nieuw uniform van de gemeente 
De Bilt: een donkerblauwe broek, 
een sportief poloshirt  en een licht-
blauw overhemd. Uiteraard met 
het embleem van de brandweer. 
Vrijdagmiddag 17 april jongstleden 
bood een aantal leden van de jeugd-
brandweer burgemeester G erritsen 
als dank een foto aan van de hele 
groep in hun nieuwe tenue.

De burgemeester, de baas van de 
brandweer, nam de foto vol trots 
aan op het gemeentehuis. Hij en de 
wethouders vinden het belangrijk 
dat ook jonge inwoners een bij-
drage leveren aan de veiligheid in 
de gemeente. Dit en het feit dat de 
jeugdbrandweer tien jaar bestaat, 

waren genoeg redenen om het 
nieuwe uniform cadeau te geven. 
Tijdens een rondleiding door het 
gemeentehuis konden de leden hun 
nieuwe outfit showen.

De jeugdbrandweer is de kweekvij-
ver voor moedig brandweertalent. 
De jeugdbrandweerlieden doen, ter 
voorbereiding op het grote korps, 
een basisopleiding tot brandweer-
man/vrouw. Het enige verschil met 
het grote korps is dat zij nog niet 
met ademluchtflessen mogen wer-
ken. Zij leren onder andere hoe ze 
levens kunnen redden en speciale 
knopen kunnen leggen in touw. De 
jeugd doet ook regelmatig mee aan 
wedstrijden tegen andere jeugdkorp-
sen uit de Veiligheidsregio Utrecht. 
Natuurlijk is er ook ruimte voor 
ontspanning: droppings, laserquest, 
een mini-duikopleiding en als klap 

op de vuurpijl het jeugdbrandweer-
kamp in de zomer. 

Ben je tussen de 12 en 18 jaar en lijkt 
het je leuk om lid te worden van de 
jeugdbrandweer? Neem dan gerust 
contact op met Bureau Brandweer, 
telefoonnummer 030-2291212. Wij 
vertellen je graag meer over deze 
leuke uitdaging!

In september van dit jaar verschijnt 
de nieuwe gemeentegids (de Weg-
wijzer) van de gemeente De Bilt. 
Deze keer willen we de gids niet 
alleen vóór  u maken, maar ook mét u. 
Daarom organiseren wij een fotowed-
strijd, waarbij de winnende foto’s een 
plaats krijgen in de gemeentegids.  De 
foto’s worden beoordeeld door een 
jury bestaande uit wethouder E.Th. 
Kamminga, gemeenteraadsleden dhr. 
C . Beringen en dhr. N. Jansen, en 
communicatiemedewerker van de 
gemeente mw. I. Pols. 

Hoe doet u mee?
Wanneer u mee wilt doen aan de 
fotowedstrijd, dan kunt u tot en met 
vrijdag 5 juni uw foto(‘s) sturen naar 
polsi@ debilt.nl  t.a.v. Ilse Pols onder 
vermelding van uw naam en adres-
gegevens. 

P rijzen
De drie winnende foto’s worden 

beloond met een plaats in de gemeen-
tegids en een waardebon van € 75,- 
(eerste plaats), € 50,- (tweede plaats) 
en € 25,- (derde plaats). De beste 
foto wordt bovendien geplaatst op de 
voorpagina van de wegwijzer. 

W aar moeten f oto’ s aan voldoen?
Wanneer u mee wilt doen aan de foto-
wedstrijd, houd u dan rekening met 
de volgende criteria:  
1.  Alléén inwoners van de gemeente 

De Bilt kunnen deelnemen aan 
deze fotowedstrijd

2.  Per persoon mogen maximaal 
twee foto’s worden ingeleverd

3.  Medewerkers van de gemeente 
De Bilt zijn uitgesloten van deel-
name

4.  De foto’s moeten genomen wor-
den in deze gemeente, en moeten 
herkenbaar zijn voor de gemeente 
en/of de Biltse samenleving. 

5.  De foto’s moeten digitaal aange-
leverd worden, in JPEG /JPG  for-

maat met een minimale resolutie 
van 300 dpi of minimaal 1,2 MB

6.  De gemeente De Bilt kan de 
foto’s gebruiken voor promoti-
onele doeleinden anders dan de 
gemeentegids. Bij deelname aan 
de fotowedstrijd geeft u toestem-
ming voor het gebruik van zijn 
of haar foto’s voor bijvoorbeeld 
de gemeentelijke website, folders, 
flyers, brochures, nieuwsbrieven, 
het burgerjaarverslag, etc.

7.  Als u personen fotografeert, is het 
verstandig vooraf toestemming te 
vragen voor publicatie van de 
foto’s. 

 
De winnende foto’s worden in juni 
bekendgemaakt en de winnaars krij-
gen schriftelijk bericht. 

Wilt u dat uw foto een jaar lang te 
zien is in de nieuwe Wegwijzer? Pak 
dan uw camera en maak de winnende 
foto!  

C ommissies vergaderen
C ommissie van advies voor B urger en B estuur
De commissie van advies voor B urger en B estuur vergadert op donder-
dag 14 mei om 20.00 uur in de Oude R aadzaal van het gemeentehuis 
Jagtlust in Bilthoven. Voorafgaande aan de vergadering vindt vanaf 19.30 
uur het informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Agenda
Voorzitter: de heer P.H. Boos 
Secretaris: mevrouw mr. drs. J.L. van Berkel

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Dorpshuis Hollandsche Rading
20.45 uur 3. Actualisatie en harmonisatie minimabeleid
21.15 uur 4. C ultuurnota Ouverture 
21.45 uur 5. Aanbesteden accountantsdiensten 
22.00 uur 6. Vaststelling kort verslag d.d. 9 april 2009
22.05 uur 7. Mededelingen
 7.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken 

t/m april 2009
 7.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
 7.3. Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen 
22.10 uur 8. Rondvraag
22.15 uur 9. Sluiting

C ommissie van advies Openbare R uimte
De commissie van advies Openbare R uimte vergadert op donderdag 14 
mei om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. 
Voorafgaande aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel con-
tact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Agenda
Voorzitter: mevrouw C .M. van Brenk-van Barneveld
Secretaris: mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2.  Brief van het BRU inzake de concept-ontwikkelingsvi-

sie Noordvleugel Utrecht, met conceptreactie van het 
C ollege

20.30 uur 3.  Ruimtelijke randvoorwaarden islamitisch centrum aan 
Noorderkroon Bilthoven

20.50 uur 4. Winkelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven 
21.10 uur 5. Bestemmingsplan voor gebied De Akker te De Bilt
21.40 uur 6. Voormalig gemeentehuis te Maartensdijk
22.10 uur 7. Bezwaar bouwplan Kooijdijk nabij 34, Westbroek
22.20 uur 8. Inzameling plastic verpakkingsafval
22.30 uur 9. Vestigen voorkeursrecht voor centrumgebied Bilthoven 
22.45 uur 10. Vaststelling kort verslag d.d. 9 april 2009
22.50 uur 11. Mededelingen
 11.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken 

t/m april 2009
 11.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
 11.3.  Terugkoppeling overige regionale organen/verbonden 

partijen 
22.55 uur 12. Rondvraag
23.00 uur 13. Sluiting

G ewijzigde openingstijden 
gemeente i.v.m. f eestdagen

In verband met een aantal feestdagen zijn het gemeentehuis, het servicepunt 
in Maartensdijk en De Milieustraat een aantal dagen gesloten. 

Het gemeentehuis in B ilthoven is gesloten op:
• Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
• Vrijdag 22 mei 

Het Z orgloket is in verband met een studiedag ook gesloten op woensdag 
20 mei!   

Het servicepunt in Maartensdijk is gesloten op:  
• Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)

D e Milieustraat in D e B ilt is gesloten op:  
• Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
•  Maandag 25 mei (i.v.m. verbouwing Milieustraat, zie publicatie elders 

op deze pagina)
• Dinsdag 26 mei (i.v.m. verbouwing Milieustraat)

F otowedstrijd W egwijzer 2009-2010

Jeugdbrandweer bedankt
B urgemeester voor nieuw unif orm

W egwijzer 2009-2010 in de maak!
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Verbouwing milieustraat 
De milieustraat (afvalbrengstation) aan Weltevreden 22 voldoet niet meer 
aan de geldende (milieu) regelgeving. Ook vindt de gemeente dat de inrich-
ting qua klantvriendelijkheid wel wat kan verbeteren.  Om deze redenen is 
er besloten om de milieustraat ingrijpend te vernieuwen. 

Omdat u tijdens de verbouwing niet op de milieustraat terecht kunt, wordt 
er op de gemeentewerf een tijdelijk afvalbrengstation ingericht. De gemeen-
tewerf ligt direct naast de milieustraat. U kunt uw afval op de gemeentewerf 
aanbieden van 27 mei tot 31 oktober. 

Let op:  D e openingstijden zijn deze periode aangepast:
- maandag van 13:00 tot 15:00;
-  dinsdag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 12:00 en tussen 13:00 en 

15:00;
- zaterdag van 9:00 tot 12:00.

Om de verhuizing en inrichting van het tijdelijke afvalbrengstation moge-
lijk te maken is de milieustraat op 25 en 26 mei gesloten. U kunt dan geen 
afval komen brengen.

Helaas heeft het tijdelijke afvalbrengstation niet de capaciteit van de 
milieustraat, bij veel bezoekers zal oponthoud ontstaan. Wij verzoeken u 
dan ook vriendelijk om zo beperkt mogelijk gebruik te maken van deze 
voorziening.  

Homeopathie en kinderen
door Sy lvia van der L aan

Hoe werkt homeopathie en op welke manier kunnen kinderen begrepen worden en geholpen worden door 
een homeopathisch arts? Op deze vragen zal R ienk Stuut antwoord geven tijdens lezingen

in het D orpshuis in G roenekan.

Rienk Stuut is al vijfentwintig jaar 
werkzaam als homeopathisch arts en 
heeft een praktijk in G roenekan aan 
de G roenekanseweg. In zijn praktijk 
behandelt hij volwassenen en kin-
deren. Tijdens de behandeling is het 
belangrijk dat de patiënt veel vertelt 
over zijn klachten en over zijn manier 
van leven. Op basis van die infor-
matie wordt de passende medicatie 
gezocht. 

Hocus pocus
Rienk Stuut: ‘Kinderen kunnen niet 
veel vertellen en dus wordt er vaak 
in de homeopathie teruggegrepen op 
een paar middelen. Deze middelen 
zijn vaak geschikt voor het helpen 
bij kinderziektes en te begeleiden bij 
de ontwikkeling. Maar vaak zie je 
problemen telkens terugkomen, maar 
dan in een ander jasje. Het wachten is 
dan op het moment tot het kind oud 
genoeg is om zijn problemen goed te 
verwoorden. In de tussentijd zijn de 
problemen helaas vaak erger gewor-
den en is er veel kostbare tijd verlo-
ren gegaan. Ik heb gezocht naar een 
instrument om kinderen beter te kun-
nen begrijpen: de G raalsboodschap’. 
Dit klinkt naar hocus pocus, maar ‘Ik 
doe ook aan hocus pocus, maar ik leg 
het wel uit’, aldus Stuut. ‘Inzichten 
uit de G raalsboodschap hebben mij 
duidelijk gemaakt dat vaak gebeur-
tenissen, problemen en klachten bij-
voorbeeld tijdens de zwangerschap 
een rol hebben gespeeld en effect 
hebben op het kind’. Ter verduidelij-
king geeft Rienk het voorbeeld van 

een baby met een ernstige vorm van 
eczeem: ‘De moeder vertelde dat de 
zwangerschap erg zwaar was geweest 
en dat ze zich vaak wanhopig had 
gevoeld. Bij deze wanhoop past het 
middel psorinum. Ik heb dit middel 
aan het kind gegeven en het werkte 
heel snel’. Rienk Stuut geeft homeo-
pathische middelen die bij het kind 
passen. Hij is ervan overtuigd dat een 
kind op aarde komt in een situatie 
die bij het kind past. Hij heeft in zijn 
lange loopbaan als homeopathisch 
arts kinderen van baby tot volwassene 
zien opgroeien: ‘Je ziet in de ontwik-
keling dingen die ze als klein kind al 
hadden en die zie je later terug’. 

Ameland
Tijdens de lezing zal Rienk Stuut 
aan de hand van praktijkvoorbeelden 
zijn denkbeelden duidelijk maken. 
Hij concentreert zich op de inzichten 
uit de G raalsboodschap(‘daar begrijp 
ik een deel van’), homeopathie (‘dat 
doe ik al vijfentwintig jaar’) en kin-
deren (‘daar begrijpt niemand iets 
van’). ‘Deze drie aspecten beï nvloe-
den elkaar en die wisselwerking geeft 
inzichten in hoe om te gaan met 
klachten van kinderen’, vertelt Stuut. 
‘De werking van homeopathie is beter 
te begrijpen met de G raalsboodschap, 
maar ook met nieuwe ontwikkelingen 
in de natuurwetenschap. 
Sinds enige tijd is Rienk Stuut ook 
werkzaam als homeopathisch arts op 
Ameland. Eens in de zes weken gaat 
hij naar het eiland voor afspraken, 
maar ook om zijn moeder te bezoeken 

die op dit Waddeneiland woont. Daar 
heeft hij te maken met een ander soort 
patiënten dan in het westen: ‘Voor 
de Amelanders is het moeilijk hulp 
te vragen’, vertelt Stuut, ‘Ze moeten 
over zichzelf praten en daar hebben 
ze moeite mee, ook omdat op een 
eiland iedereen elkaar kent’. 
De laatste lezing in het Dorpshuis in 
G roenekan is vrijdag 15 mei, begint 
om 20.00 uur en duurt ongeveer een 
uur. Er is gelegenheid tot vragen stel-
len en vooraf aanmelden is niet nodig. 
Verdere informatie is te verkrijgen 
via de email: rienkstuut@ mac.com 
of telefonisch: 0346 214152. Ook op 
de website, www.rienkstuut.com, is 
informatie te vinden.

Sinds enige tijd is Rienk Stuut ook 
werkzaam als homeopathisch arts op 
Ameland.

Sponsorwandeltocht voor mishandelde 
kinderen

door Kees Pijpers

D insdag 5 mei liepen kinderen uit Maartensdijk een sponsorwandeltocht naar het W asmeer bij Hilversum. 
Het geld gaat naar een opvanghuis voor mishandelde en verwaarloosde

kinderen in R oemenie. D e sponsoractie gaat nog door.

Met zijn veertienen vertrokken ze 
om half negen vanaf het Hervormd 
C entrum achter de Hervormde Kerk 
aan de Dorpsweg in Maartensdijk. 
Vervolgens over het fietspad en door 
de bossen naar het Wasmeer onder 
Hilversum. De kinderen, tussen de 
twaalf en vijftien jaar, genoten van 
de mooie natuur en hoewel Bevrij-
dingsdag wat somber was, mocht dat 
de pret niet drukken. Voor de twintig 
kilometer werd vier uur uitgetrokken, 
maar ze deden er een half uur korter 
over. Ze hebben al de nodige ervaring 
want vorig jaar werd, samen met 
andere acties, tijdens een snikhete 
dag, eveneens een twintig-kilometer-
loop gehouden.

R ondvlucht
Na afloop zaten ze samen met de 
organistoren, de broers Jan en Arie 
Vonk Noordegraaf, in het Hervormd 
C entrum aan  tafel en hapten in de 
lekkernijen. Jonathan van G inkel was 
met zijn twaalf jaar de jongste van 
de groep. Hij had het leuk gevonden, 

zei hij. Nee, hij was niet moe. Hij 
had vorig jaar ook al meegedaan. 
Zijn motief om mee te doen is dat het 
sponsor-geld oplevert voor mishan-
delde kinderen in Bacau Roemenie. 
Ze hebben met elkaar al duizend euro 
bijeen gebracht en doordat de actie 

nog tot half mei voortduurt, verwach-
ten ze een totaalbedrag van vijftien-
honderd euro. Ze blijven hun best 
doen, want wie het meeste inbrengt 
krijgt een rondvlucht boven Maar-
tensdijk.

Z e genoten van de mooie natuur en hoewel Bevrijdingsdag wat somber was, 
mocht dat de pret niet drukken.

B ilthoven C lassic 2009
Op zondag 17 mei a.s. organiseert de Kiwanis C lub Bilthoven alweer voor 
de 9de keer de Bilthoven C lassic, een autorally en -toerrit voor klassieke 
auto’s. Kiwanis is een internationale organisatie van serviceclubs, die jaar-
lijks evenementen organiseert om gelden te verwerven (fundraising) en dat 
bijeengebrachte geld vervolgens aan goede doelen besteden (fundspen-
ding).

Dit jaar zijn de Zonnehuizen in Zeist het goede doel van de Kiwanis C lub 
Bilthoven. Zonnehuizen Kind en Jeugd is een instelling, die kinderen met 
ontwikkelingsstoornissen professioneel behandelt, verzorgt en onderwijs 
biedt. Zonnehuizen heeft behoefte aan leskisten op het gebied van Natuur 
en Techniek en men zou graag op twee locaties schooltuinen aanleggen.Met 
het project ‘Kind-Dier verbinding’, wil men de heilzame interactie tussen 
kind en dier stimuleren bij kinderen met verschillende vormen van autisme 
en aanverwante stoornissen. De Stichting Kind &  Milieu binnen de Kiwa-
nis C lub Bilthoven hoopt op zondag 17 mei de Zonnehuizen een cheque te 
overhandigen, die dit allemaal mogelijk maakt.

Terug
Om 10.00 uur vertrekken de klassieke auto’s vanaf het G emeentehuis 
Jagtlust in De Bilt voor een rit door de provincie, begeleid door deskundig 
commentaar van C arlo Brantsen
(Hoofdredacteur Autoblad C ARROS) en weggevlagd door burgemeester 
Arjen G erritsen. ’s Middags keren de auto’s weer terug op Landgoed 
Houdringe (G rontmij) waar onder het genot van een hapje en een drankje 
(tegen betaling uiteraard) de auto’s worden opgesteld om te bepalen, 
wie het C oncours d’ Elégance heeft gewonnen. Zowel op Jaglust als op 
Houdringe is er een muzikale omlijsting door verschillende bands. Met een 
mooi meizonnetje erbij belooft het wederom een geslaagd festijn te worden. 
Voor meer informatie: www.bilthovenclassic.nl

TZ  kon niet spelen
Bij de wedstrijd Tweemaal Zes 1- DFD 1 kwamen de tegenstanders uit het 
hoge noorden alsmede de vele aanwezige toeschouwers helaas voor niets. 
De voor deze wedstrijd aangewezen scheidsrechter bleek een dag ervoor op 
een andere wedstrijd gezet te zijn en een vervanger bleek door de korfbal-
bond - tot onbegrip van iedereen - niet aangesteld.
Uiteraard zal deze (nu) niet gespeelde wedstrijd later alsnog moeten worden 
ingehaald.

Zaterdag a.s. reist de ploeg uit Maartensdijk naar Leek (G roningen) om 
het aldaar om 15.30 uur op te nemen tegen het op de vierde plaats staande 
Rodenburg. De eerder gespeelde (thuis-)wedstrijd in Maartensdijk eindigde 
in 15-15.



R e p a r a t i e 
ZONNESC HERMEN/rollui-
ken/markiezen. Uw bestaan-
de zonnescherm elektrisch 
gemaakt. €  285,-. Tel. Hans 
06-26604779, G roenekan

ZONNESC HERMEN tot 3,75 
mtr. Breedte 1,00 mtr. uit wind 
vast blauw Sweladoek. € 150,- 
per stuk monteren €  100,-. Tel. 
Hans 06-26604779 G roenekan. 
Nieuwe markiezen halve prijs.

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

Verloren op 30 april in Holl. 
Rading een MOBIELTJE!  Wie 
heeft hem gevonden? Tel. 035-
5771965

Voor een goed model kom je 
naar BETTY ’S C ORNER!
Bel voor een afspraak: 
06-33722022
Zorg voor uw haar!

TE HUUR woonruimte voor 
1 persoon in verb. boerderij in 
G roenekan. Tel. 0346-212116 
na 18.00 uur.

G ratis 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

De geschiedenis van het 
wereldkampioenschap voetbal 
1930-1974. €  5,-. Droogbloem 
en plezierkunst. €  5,-. Het 
leven der planten. €  5,-. 
Margrietkookboek. €  5,-. Tel. 
06-44420668
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30’er jaren LINNENKAST 
185x155x55 G oede staat. 
€1 30,-. Tel. 0343-517449 be@
trijs.nl

18-del ig  kr is ta l len 
G LASSERVIES, mooi in een-
voud (6 port-, 6 witte wijn-, 6 
rode wijnglazen). € 100,-. Tel. 
0343-517449

Fietsvoorwiel 28 x 1 3/8 x 1 5/8  
trommelrem. € 15,-. Sjoelbak. 
€1 0,-. Tel. 06-41576503

Droogmolen met voet 
Brabantia z.g.a.n. €  45,-. Tel. 
0346-212424

G roene kunststof zandbak in 
kikkermodel. €  25,-. Tel. 035-
5771965

Atag gasfornuis met oven en 
Liebherr koelkast met 2 vries-
bakken, gratis af te halen. G riep 
of greep met 5 tanden. € 10,-. 
Tel. 06-44420668

Kinderslaapzak dreamstyle 
130x70 cm. vrolijke kleuren 
met circus afbeeldingen. €  7,50. 
Tel. 0346-281809

Heeft u G ROENE vingers en 
bent u 3 uur per week beschik-
baar? Bel dan 06-10267452

THUISZORG , verpleegkundige 
heeft nog een aantal dagdelen 
beschikbaar voor particuliere 
thuiszorg. Tel. 06-51655473

SAX OFOON en KLARINET 
privé les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 06-55891237

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan 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

F I E TS SE R VI C E  C E NTR U M MAAR TE N V. D I JK
G R U TTOLAAN 1 8  Tel.034 6 -21 226 7
G eopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf  B oomkwekerij D . van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. G roenekanseweg 78, G roenekan. Tel. 0346-212787

Oud ijzer- en metaalaf val C ock R ose - Maartensdijk. Tel. 
06 -5 4 96 7 98 5

T. van Asselt B ouwbedrijf  Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te G roenekan

Let op buikvet. Meet " t en je weet " t.
Vraag advies: tel. 0346-571377.   
e-mail: vink-herbalife@ filternet.nl

P ersoneel Aangeboden 

D iversen 

P ersoneel G evraagd 

Verloren 

K ick-of f
Op vrijdag 15 mei is de Kick-off van Stichting 
Animo!  Stichting Animo is het resultaat van een 
fusie tussen stichting Buurtwerk de Bilt (o.a. Buurt-
huis ’t Hoekie en W4) en stichting Jeugd en Jonge-
renwerk Maartensdijk (o.a. SOJOS).
Kom dit meebeleven!  Op een spannende locatie, 
verrassend programma, mooi muzikale omlijsting 
en heerlijke hapjes zijn de ingrediënten voor deze 
middag van 16.15 uur tot 18.30 uur op fort Ruigen-
hoek in G roenekan. Tussen 16.15 en 16.25 wordt de 
gezamenlijke openingshandeling verricht.

G ezellige
B iltpopavond

Zaterdagavond 16 mei organiseert Biltpop een 
gezellige avond in W4, gelegen aan Weltevreden 4 
in De Bilt. Een gezellige avond met muziek, optre-
dens, een hapje en een drankje!  De deuren gaan 
open om 20.00 uur en we starten rond 20.30 uur, 
de toegang is 2 euro. Meer informatie via www.
biltpop.nl, info@ biltpop.nl of 030-2201702

Agenda WV T
P lantenbeurs
Zaterdag 16 mei organiseert WVT i.s.m. de plaatselijke afdeling van ‘G roei 
en Bloei’ een plantenbeurs. Op deze beurs is het mogelijk voor een lage prijs 
(stekjes van) planten aan te schaffen. Openingstijden: 10.30 - 14.00 uur. Entree 
is gratis.

B oekenbeurs
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei vindt de jaarlijkse boekenbeurs plaats. Dui-
zenden boeken maar ook C D’ s en grammofoonplaten zullen gesorteerd op 
naam uitgestald staan op vrijdag 22 mei van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag 23 
mei van 10.00 tot 15.00 uur. Entree is gratis.

C ursus I nterieuradvies ‘ I ntuitief  design’
Leer op een creatieve manier de mogelijkheid te ontdekken hoe je je huis of je 
werkplek persoonlijk kunt inrichten!  In de workshop maken de deelnemers een 
ontdekkingsreis langs materialen en kleuren en gaan zij d.m.v. een visualisatie-
oefening op zoek naar de persoonlijke smaak, vormen en kleuren. De kleuren, 
materialen en ideeën worden door de deelnemers zelf uitgewerkt op een schil-
derdoek, een moodboard. Met dit moodboard kan elke deelnemer in zijn eigen 
thuissituatie zijn of haar interieur toetsen. In het tweede deel van de workshop 
worden de opgedane ervaringen besproken en omgezet in concrete plannen.
Zaterdag 23 mei en 6 juni, aanvang 9.30 uur. Duur: 2,5 à  3 uur per ochtend. 
Kosten inclusief cursusmateriaal € 30 voor leden en € 35 voor niet-leden.

Algemene inf ormatie over WV T
De Vereniging Voor SamenlevingsOpbouw (V.V.S.O.) WVT is een welzijnsor-
ganisatie met een uitgebreid aanbod van educatieve, recreatieve, creatieve en 
sportieve activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Daarnaast zijn er informatie-
spreekuren, facilitaire ondersteuning voor (bewoners-) groepen en een tweetal 
peuterspeelzalen. Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met 
030 2284973 of kunt u surfen naar www.vvsowvt.nl

Agenda Sojos
W ebsite Sojos
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

Spelletjes- en knutselmiddag Sojos 
Op woensdag 13 mei is er weer een knutsel- en 
spelletjes middag in Sojos voor kinderen van 6 
tot 12 jaar en wel tussen 14.00 en 16.00 uur. De 
kinderactiviteit wordt om de twee weken georga-
niseerd door het kinderwerk van Stichting Animo. 
Deelname is zoals altijd gratis. We zijn overigens 
ook op zoek naar enthousiaste ouders / vrijwilligers 
die mee willen helpen om de spelletjesmiddag te 
begeleiden.

De Werkgroep Europa-Jumelage De Bilt organiseert 
woensdag 20 mei a.s. een Europadebat, dat plaats-
vindt in de Mathildezaal van het gemeentehuis in 
Bilthoven. De aanvang is om 19.30 uur.

Op de vragen van ‘Hoe belangrijk is Europa voor 
Nederland’ en ‘Wat kunnen leden van het Europees 
Parlement bereiken’ kan in discussie worden gegaan 
met een panel, dat onder leiding zal staan door 
burgemeester Arjen G erritsen en zal bestaan uit 
kandidaten van C DA, PvdA, VVD, SP, G roenLinks 
en SG P/C U.

I nhoud
De discussie zal onder andere gaan over de vraag of 
Europa anders, democratischer, eerlijker, socialer, 
zuiniger, duurzamer, groter of juist kleiner moet. 
Moet er worden toegewerkt naar een superstaat of 
juist niet? Moet je samenwerken waar dat nodig, 
mogelijk of gewenst is? Moeten afgesproken regels 
worden gehandhaafd of moeten ze juist worden 
veranderd? Deze discussie zal plaats vinden aan 
de hand van stellingen die aanwezigen belangrijk 
vinden.

E uropadebat

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE 
BIJVERDIENSTE?!

Wij zijn op zoek naar een trouwe bezorger 
die wekelijks de krant wil rondbrengen in 

een gedeelte van Bilthoven noord.

De bezorging is op woensdag. De kranten
worden bij je thuis aangeleverd.

Kom ons team versterken!

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

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE Groenekan
0346-211992
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Voor het tiende achtereenvolgende 
jaar worden de wedstrijden verreden 
op de vertrouwde ‘Acht’ van 1600 
meter lengte. De start- en finishloca-
tie is op de Prins Bernhardlaan tussen 
de Patrijslaan en Spechtaan. De route 
leidt vervolgens de renners door de 
Prinses Marijkelaan, Koningin Juli-
analaan, Prinses Beatrixlaan, Prins 
Bernhardlaan, Prinses Marijkelaan, 
Fazantlaan, Valklaan om weer op de 
Prins Bernhardlaan uit te komen.

P eloton
Een peloton van meer dan 70 renners 
gaat strijden om de ereplaatsen bij de 
Amateurs-B. Hans van Eijk en Jeroen 
Wesselius grossieren de afgelopen 
weken in goede uitslagen en lijken 
daarmee de favorieten. Toch moet 
rekening worden gehouden met het 
specifieke karakter van het parcours 
in Maartensdijk. Andere renners in 
vorm zijn Erik Satter, Marc Janssen, 
Jan Alma en Hans Voorn. 

De winnaar van de Amateurs-B vorig 
jaar, X ander Moerman, rijdt dit jaar 
mee bij de Amateurs-A. De afgelopen 
weken heeft hij diverse top-10 klas-
seringen bij elkaar gereden en lijkt 
daarmee de man in vorm. Lennard 

van den Berg was vorig jaar vierde 
bij de Amateurs-A en kan goed over-
weg met de vele bochten. C ees Q uint 
rijdt de afgelopen jaren steeds bij de 
besten mee in de Acht. Andere favo-
rieten bij de Amateurs-A zijn Eddy 
Hermsen, Martin Bekking en Imo de 
Pruijssenaere.

P arkeerverbod
In verband met bovengenoemde wie-
lerronde zijn op zaterdag 16 mei 

a.s. tijdelijke verkeersmaatregelen 
getroffen ten aanzien van de Prins 
Bernhardlaan, Prinses Marijke-
laan, Koningin Julianalaan, Prinses 
Beatrixlaan, Fazantlaan en Valklaan, 
voorzover tot het parcours van de 
wielerronde behorend, waardoor het 
verboden is om tussen 15.00 en 22.00 
uur op genoemde wegen voertuigen 
te parkeren. De organisatie verzoekt 
aanwonenden om tijdig de straat 
autovrij te maken.

39ste Maartensdijkse Acht
D e jaarlijkse wielerronde ‘ Maartensdijkse Acht’  wordt aankomende zaterdag 16 mei weer verreden. 

Op het programma staan wedstrijden voor Amateurs-B  en Amateurs-A. Om 17.00 uur klinkt het startschot 
voor de Amateurs-B  voor een wedstrijd over 50 kilometer. D e Amateurs-A starten om 19.00 uur voor hun 

wedstrijd over 70 kilometer.

X ander Moerman juichend over de streep in 2008. Toen won hij de wedstrijd 
bij de Amateurs-B, dit jaar is hij favoriet voor de zege bij de Amateurs-A. 

W ij willen E rik 
‘ ef f e’  niet kwijt…

Op het moment dat voetbalcoach Eric G erets bij het Franse Olympique 
Marseille bekend maakte, dat hij de huidige koploper in de Franse ere-
divisie aan het einde van het seizoen zou gaan verlaten, was er bij zijn 
Maartensdijkse naam- en vakgenoot Erik Verschuur even een stukje twijfel 
minder. Ook hij was danig met zichzelf in discussie of hij zijn successen-
reeks bij de B1 van SVM wel wilde continueren: ‘Als zelfs de coach van 
de huidige nummer één in het talentvolle voetballand Frankrijk al weg gaat, 
zonder dat het hoeft, dan mag ik toch ook wel er aan gaan denken’?

In VI (Voetbal International) van deze week staat het verhaal, dat twee 
medewerkers van de Maastrichtse Universiteit enkele jaren geleden gedu-
rende twaalf seizoenen Eredivisie onderzoek deden naar de effecten van 
coachwisselingen. De onderzoekers concludeerden dat wisselingen niet 
effectief zijn als prestatieverhogend middel. In diezelfde VI vraagt Johan 
Derksen zich af, waarom ex-topvoetballer Marco van Basten als coach 
voortdurend verkeerde beslissingen neemt. Ongetwijfeld schreef Derksen 
die column voor dat het latere nieuws over ‘Mister’ Ajax bekend werd. 

De voorbije week maakte diezelfde Marco van Basten zijn gang naar 
C anossa (drie dagen achtereen boete op blote voeten in de sneeuw), toen hij 
bekend maakte, dat hij Ajax een betere coach gunde dan zijn persoon. Weer 
flitste er bij Erik Verschuur een twijfeling door hem heen: ‘Als de coach van 
nummer 3 (misschien wel nummer 4) van Nederland dat van zichzelf gaat 
denken, dan moet ik misschien toch maar blijven. Wij hebben in de B1 een 
goede verstandhouding en wanneer wij eens niet winnen ligt het echt niet 
aan mij of mijn medeleider Aart, maar dan ligt het toch echt wel aan de bal, 
de scheidsrechter, het veld, de tegenstander of aan mijn spelers’. Toen hij in 
zichzelf zei: ‘mijn’ spelers, moest hij gelijk wat wegslikken.

Beste Erik,

J e verraste ons, met de aankondiging van je vertrek. Verrassen is misschien 
te zachtjes uitgedrukt. Misschien is overdonderen meer van toepassing. 
Vertwijfeld vragen wij waarom je het voorbeeld van Eric Gerets volgt? W ij 
zijn toch dit seizoen geen koploper? Verdwaasd kijken we in het rond als de 
naam van Marco van Basten wordt genoemd? W ij zijn toch geen derde ( of 
vierde)  geworden? J ij nam toch altijd wel juiste beslissingen? W ij hadden 
het toch gewoon gezellig en goed? En het Maastrichtse onderzoek dan? 
Coachwisselingen hebben geen prestatieverhogend effect?

Z ou je alsjeblieft je besluit in heroverweging willen nemen? Z ou je ons uit 
dat zwarte gat willen halen, zoals je de voorbije reeks wedstrijden en jaren 
wel vaker deed? 
L aat je hernieuwde besluit een voorbode zijn van een zonovergoten zomer, 
zodat wij dan fris en fruitig, bruinverbrand en tot in de vezels gemotiveerd 
in augustus a.s. elkaar weer mogen begroeten om de continuing story  van 
de B1 voort te kunnen zetten?

Erik, blijf alsjeblieft!

De Landgoederenfietstocht in de 
Bilt wordt op zondag 7 juni 2009 
voor de 21ste keer georganiseerd 
door de plaatselijke Lionsclub. Er 
worden prachtige tochten uitgezet 
van ongeveer 15, 30 en 45 km in 
de directe omgeving van de Bilt. 
De organisatie hoopt ook op (nog 
meer) deelnemers uit Maartensdijk, 
G roenekan, Hollandsche Rading en 
Westbroek.

Opbrengst
De opbrengsten gaan naar Hospice 
Demeter te De Bilt en Fight for 
Sight. De start is tussen 10.00 en 
13.00 uur vanaf Paviljoen Beerscho-
ten van het Utrechts Landschap, de 
Holle Bilt 6 te De Bilt. 

De deelnamekosten zijn 7,50 euro 
voor volwassenen en 2,50 euro voor 
kinderen. Binnen deze kosten is 

automatisch deelname aan de loterij 
met prachtige prijzen, waaronder 
een fiets, begrepen. Nadere infor-
matie is te vinden op www.landgoe-
derenfietstocht.nl. of per e-mail te 
verkrijgen via lgf@ landgoederen-
fietstocht.nl 

Het is nog mogelijk in te schrijven, 
maar ' zo maar'  komen op de dag zelf 
kan ook!

Landgoederenf ietstocht voor goede doelen
door Henk van de Bunt

LionsC lub D e B ilt organiseert al 20 jaar een Landgoederenf ietstocht, waarvan de sponsor- en inschrijf -
gelden van deelnemers naar goede doelen gaan. Het aantal deelnemers wisselt enigszins maar ligt over het 
algemeen tussen de 350 en 400 deelnemers, waaronder ook uit de ‘ Vierklank-kernen’ . Het is een wens van 

de organisatie het totaal aantal deelnemers meer te laten zijn, zodat ook de revenuen groter zullen zijn.

Op dinsdag 12 mei stond de sportbus 
op het grasveld bij de Regenboog-
school (De Bilt) van 15.00 tot 17.00 
uur. De clinics voor deze dag waren 
hockey en honk/softbal. Hockey werd 
aangeboden door SC HC  en honk/
softbal door C entrals. Woensdag 13 
mei ondersteunt de organisatie het 
schoolvoetbaltoernooi met een aantal 

losse activiteiten en zullen er dus 
geen clinics zijn.
 
Maartensdijk
Donderdag 14 mei staat de sportbus 
van 15.00 tot 17.00 uur aan de Nach-
tegaallaan in Maartensdijk. Deze dag 
kunnen de les krijgen in volley- en 
korfbal. Volleybal wordt verzorgd 

door Salvo ' 67 en korfbal door korf-
balvereniging Tweemaal Zes. Deel-
name aan deze clinics is gratis en 
deelname betekent mee doen aan 
beide clinics (de kinderen wisselen 
halverwege de middag om van cli-
nic). Meedoen? Kom dan donderdag 
ook langs bij de Sportbus en schrijf je 
nog snel in voor 15.15 uur.

Sport( -bus) week
W eek 20 ( 10- 16 mei)  is vanuit de Sportbus de Sport( -bus-) week genoemd. I n samenwerking met de gemeente 
en een aantal sportverenigingen worden op verschillende dagen sportclinics voor kinderen tot circa 12 jaar 

aangeboden. D eze clinics worden gegeven door prof essionele trainers vanuit de sportverenigingen en worden 
ondersteund door gemeenteambtenaren. D aarnaast zorgt de sportbus voor een aantal losse activiteiten, voor 

de kinderen die niet aan de clinics deelnemen. 

F ietsgilde ' t G ooi dagtocht 
Fietsgilde ' t G ooi rijdt woensdag 20 mei de dagtocht ‘Naarden Historie’. 
Het vertrek is om 10.00 uur van Kerkbrink Hilversum (Museum). Voor 
meer informatie over deze en de overige tochten van Fietsgilde ’t G ooi,  
zie www.fietsgilde.nl

Vink W itgoed 
nieuwe shirtsponsor 

Recent bereikte de sponsorcommissie van DOS overeenstemming met Ruth 
Nagel ( foto)  van Vink W itgoed over shirtsponsoring. Vink W itgoed gaat de 
komende vier seizoenen het 3de seniorenteam van DOS sponsoren. Vanaf 
2003 hangt er al een reclamebord van Vink W itgoed langs het kunstgrasveld 
van DOS. Met ingang van het komend seizoen wordt Vink dus combispon-
sor, zoals vele andere W estbroekse bedrijven.



De verkiezingen voor het Europees 
parlement komen snel dichtbij. 
D66 organiseert daarom op woens-
dag 13 mei om 20.30 een speciale 
Europa-avond in het C ultureel - 
en Vergadercentrum H.F. Witte in 
De Bilt. Doel van deze avond is 
de inwoners van de gemeente te 
laten zien waarom D66 Europa zo 
belangrijk vindt. 

D66kandidaat Johan Piet zal het 
belang van Europa voor Neder-
land laten zien door op een aantal 
prikkelende stellingen in te gaan. 

Vervolgens is er voor de aanwe-
zigen ruimschoots de gelegenheid 
om vragen te stellen. Dit kan dan 
leiden tot een levendig debat over 
Europa. 

D66 heeft er dit jaar voor gekozen 
om een eigen avond te organiseren 
over Europa om zo het proEuropa-
geluid duidelijk een plaats te geven. 
In een tijd van veel weerstand tegen 
Europa is dat geen overbodige 
luxe. Nederland is medeoprichter 
van de Europese Unie, omdat het 
al snel inzag dat belangrijke zaken 
alleen geregeld kunnen worden in 
nauwe samenwerking met andere 
landen. De economische voordelen 
van samenwerking zijn voor een 
land dat sterk afhankelijk is van 
de export enorm. Daarnaast zijn 
belangrijke thema’s als het milieu, 
immigratie en internationale vei-
ligheid niet door Nederland alleen 
te beï nvloeden. Samenwerking is 
in Europa noodzakelijk volgens 
D66 en de Europese Unie is daar-
voor het beste middel.

Bij het publiek geniet Jan Terlouw 
bekendheid als schrijver en politicus. 
Vanuit zijn achtergrond als natuur-
kundige en (voormalig) minister van 
economisch zaken, maakt hij zich 
zorgen over de manier waarop de 
mens met het milieu omgaat. In zijn 
boek De Wankele Wereld schetst hij 
het leven van Wijnand, een geslaagd 
mens die echter steeds ongelukkiger 
wordt en in conflict komt met zich-
zelf en met zijn omgeving. Duidelijk 
wordt dat er door mensen steeds weer 
verkeerde keuzes worden gemaakt, 
terwijl er meer logische oplossingen 
voorhanden zijn. Terlouw hekelt in 

zijn boek de overconsumptie, waar-
door het voortbestaan van de aarde 
bedreigd wordt. 

Orion
Het verhaal van Jan Terlouw wordt 
kracht bijgezet door het optreden van 
het Orion Ensemble. Dit ensemble 
slaagt er in om op originele wijze 
verbanden te leggen tussen klassieke, 
jazz, Joodse, Spaanse en Argentijnse 
muziek. Het werk van de Argentijn 
Astor Piazzolla is de bron van inspi-
ratie voor het literair concert op 20 
mei. Piazzolla (1921-1992) was tan-
gomuzikant, bandoneonist en com-

ponist. Zijn nieuwe tangobenadering 
zorgde voor een vernieuwing van de 
Tango.

Argentijnse muziek
Na afloop van het literair concert zal 
het eerste exemplaar van De Wan-
kele Wereld worden aangeboden. Het 
boek is geï llustreerd door beeldend 
kunstenaar Sjaak van Vooren. In de 
hal van het RIVM is momenteel een 
tentoonstelling te zien van deze kun-
stenaar. De C D met de Suite del 
Á ngel van Piazzolla is in het boek bij-
gevoegd. Liefhebbers van Argentijnse 
muziek (het werk van Piazzolla wordt 
beschouwd als de meest authentieke 
muziek van Argentinië) zullen genie-
ten van het literair concert. In combi-
natie met de beschouwingen op het 
voortbestaan van de wereld levert de 
avond een uniek evenement op. De 
kaarten voor het literair concert zijn 
te koop voor 7,50 euro bij Bouwman 
Boeken in De Bilt. De avond vindt 
plaats bij het RIVM in Bilthoven op 
woensdag 20 mei om 20.00 uur.

Op het pasjes systeem wat men toen 
hanteerde werd te weinig controle 
gehouden. Zo waren er veel meer pas-
jes in omloop dan de bedoeling was. 
De jeugd veroorzaakte na afloop, 
mede door het drankgebruik, nogal 
wat herrie en overlast op straat en 
daar houdt men niet van in het voor 
de rest altijd zo rustige Westbroek. 
‘Deze jongerendisco is aan z’n eigen 
succes ten onder gegaan’, zegt Danny 
Liersen. Hij is één van de initiatief-
nemers die in 2009 weer is begonnen 
met het organiseren van dansavonden 
voor de jeugd in het dorpshuis. Hij 
doet dat samen met Wim de G raaf 
en Josine Hartog. Het grote verschil 
is dat de toegang beperkt zal worden 
tot de jeugd t/m 16 jaar. De avonden 
worden georganiseerd onder de naam 
‘Kinderdisco’.

Hulp
De initiatiefnemers worden bijgestaan 
door Wouter van der Horst, vrijwilli-

ger van de Stichting Animo. Deze 
instelling zorgt voor de technische 
faciliteiten zoals de geluidsinstallatie 
en verlichting. Wouter zelf is daarbij 
ook diskjockey. In januari van dit jaar 
is men weer van start gegaan. Er zijn 
tot nu toe drie avonden geweest. De 
dansfeesten vinden plaats in het café-
gedeelte van het dorpshuis. Dat is niet 
zo groot maar wel gezellig. Precies 
geschikt voor de twee groepen jon-
geren waar men op mikt. Van 19.00 
uur tot 20.30 uur zijn de kinderen van 
8 tot 12 jaar welkom en om 20.45 
uur de jeugdigen van 13 tot 16 jaar. 
De laatsten worden tot 23.30 bezig 
gehouden. Tot nu toe zijn de avonden 
gehouden onder de Sojos vlag, maar 
daar wil men nu vanaf. Het werkt niet 
echt goed. ‘Hier in Westbroek leeft 
dan al gauw het idee: dit is van Sojos 
en dat is Maartensdijk’, zegt Josine 
de Hartog. De initiatiefnemers willen 
nu zelf alles gaan doen, daarbij wel 
ondersteund door stichting Animo en 

Wouter van de Horst. ‘Dit is echt voor 
de jeugd t/m 16 jaar van Westbroek’, 
vertelt Wim de G raaf. Daarbij is het 
overigens niet erg als er ook een paar 
kinderen uit Tienhoven binnen komen 
lopen. 

Andere hulp
Behalve het bekende gehup en 
gespring zijn er ook spelletjes of wor-
den er populaire dansjes ingestudeerd. 
Ook wil men thema’s gaan invoeren 
op de avonden. Zo wordt het op 22 
mei (de eerst volgende avond) een 
’black and white party’ en op 26 juni 
een ‘tropical party’. Na de zomer gaat 
men in het najaar dan weer verder 
met het organiseren van de avonden. 
De toegang is één Euro en er wordt 
geen alcoholische drank geschonken, 
verzekeren de organisatoren. Op de 
komende avonden hoopt ook Josine’s 
zoon Bob als ‘ DJ Bob’ naast vaste 
DJ Wouter van der Horst zijn steentje 
bij te dragen. ‘Het zou wel fijn zijn 

als er nog wat hulpmoeders en vaders 
beschikbaar zouden zijn' , zegt Josi-
ne Hartog, ‘vooral voor de jongste 
groep’. Wie mee wil werken kan zich 
opgeven bij Josine op 0346 281107. 
Leuk dat dit op deze manier toch weer 
van de grond is gekomen, vinden 
ze allemaal. De initiatiefnemers zijn 
de Stichting Dorpshuis Westbroek 
dankbaar voor het beschikbaar stel-
len van de accommodatie. Ook fijn 
dat de enthousiaste beheerders, Ad en 

Hilda Verhoef zo meewerken. ‘Vroe-
ger deed de C .P.J. dat soort dingen’, 
mijmert Josine. ‘Daar kwamen dan 
weer heel veel relaties uit’. Dat laatste 
nu is zeker niet de bedoeling van deze 
discoavonden. De bezoekers zijn ook 
wel erg jong. De opzet is alleen dat 
de jeugd t/m 16 jaar van Westbroek 
met elkaar in hun eigen veilige en 
vertrouwde omgeving regelmatig een 
leuke avond kan hebben.

 De Vierklank 16 13 mei 2009

‘ K inderdisco’  moet weer succes worden
door Martijn Nekkers

D iscoavonden voor jongeren waren er al eerder in het D orpshuis van W estbroek. D e jeugd t/ m 18 jaar van 
het dorp kwam er graag. Toen was het eind 2007 opeens af gelopen. Het bestuur trok de stekker er uit na 

klachten van omwonenden.

Disco komt terug. v.l.n.r. J osine Hartog, Bob Hartog, W outer van der Horst, 
W im de Graaf en Danny  L iersen.

Literair concert
door Sy lvia van der L aan

W oensdag 20 mei a.s. wordt er door het Schrijverspodium in 
samenwerking met uitgeverij C eladon in de concertzaal van het R I VM 
een bijzonder evenement georganiseerd. Het verhaal uit het nieuwste 

boek van Jan Terlouw wordt gepresenteerd in combinatie met de 
muziek van de Argentijnse componist P iazzolla.

E uropese verkiezingen en
D e B ilt

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar nu voor mumu cow mokken.

Varkens

Filetrollade
7,9811,48kilo van nu

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl
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"Kliekjesdagen"
div. vlees, vis en

vegetarische gerechten

Gebakken sliptongetjes
of

Gehaktbrood 
met groentenratatouille

Mokkenactie winkeliersvereniging
De winkeliersvereniging Maertensplein wil 
zich voortdurend in de kijker spelen. Daarom 
is er vorige week gestart met een nieuwe 
actie. Bij iedere besteding van 5 euro aan 
boodschappen ontvangt de klant een zegel. 
Bij een volle spaarkaart - 10 zegels - kan 
de klant tegen bijbetaling kiezen uit acht 
verschillende mokken, borden of kommen 
met grappige afbeeldingen van een koe. De 
actie loopt door tot 27 juni 2009. Volle spaar-
kaarten kunnen tot en met 11 juli worden 
ingeleverd. 
De deelnemende winkels zijn: Stomerij 
Maertensplein, C 1000 Johan de Zeeuw, 
Kwaliteitsslagerij Zweistra, Drogisterij 
Van Rossum, Bloemisterij Jannet Rijksen, 
Bakkerij Bos, Mode Nagel, C afetaria Peet, 
Bouwmarkt Hubo, G roente en Fruit specia-
list Landwaart, Kadoshop ’t Haantje, Wim’s 
Dierenspeciaalzaak, Marskramer en de Pri-
mera [ MD] .




