
Op het grasveld achter de Jupiter-
hof wemelde het die middag van 
de kinderen. Veel moeders waren 
meegekomen. Het was een vrolijke 
gebeurtenis. Rondom hingen trossen 
ballonnen. De hond Lady van de wet-
houder liep er zonder riem rond. Dat 
bleek geen echte hond te zijn maar 
de in hondenpak gestoken wijkcon-
tactambtenaar Annemieke Vos, die 
groot en klein vermaakte. Wethouder 
Mittendorff hield tussen de ballonnen 
een toespraakje en legde uit waarom 
de hondenhalte nodig was en hoe het 
werkte. De ballonnen werden opgela-
ten en wiens ballon het verst komt die 
krijgt een prijs.

Werkgroep
De hondenhaltes zijn het resultaat van 
een gezamenlijk initiatief van buurt-
bewoners en de gemeente. Ouders van 
spelende kinderen startten vorig jaar 
een actie richting gemeente omdat 
hun kinderen regelmatig met poep 
besmeurd thuiskwamen na het spelen 
op de groenstrook. Wijkcontactamb-
tenaar Annemieke Vos organiseerde 
daarom een bijenkomst in de buurt, 
met alle betrokken partijen, enkele 
gemeenteambtenaren en de wethou-
der. Er werd een werkgroep gevormd 
met daarbij ook vertegenwoordigers 
van ouders en hondenbezitters. Dit 
mondde uit in het voorstel om hon-
denhaltes te plaatsen. Een hondenhal-
te is een combinatie van een afvalbak 
voor uitwerpselen en een dispenser 
met speciale zakjes.  

Proefproject
Die vier haltes staan er eigenlijk 
voor de tweede keer, want nauwelijks 
waren ze enige tijd geleden geplaatst 
of vandalen hadden ze uit de grond 
gewrikt. Volgens ooggetuigen hebben 
ook kinderen uit de wijk de voorraad 
zakjes uit de dispenser gehaald en 
die in de omgeving rondgestrooid. 
Het plaatsen van de hondenhaltes is 
een proefproject. Na een half jaar 
wordt deze proef geëvalueerd. Wel-
licht komen er uit de omgeving ook 
verzoeken om een hondenhalte in de 
eigen wijk te plaatsen. Deze verzoe-
ken zal de gemeente na de evaluatie 
van deze eerste proef dan beoordelen. 

In deze wijk, waar een aantal bewo-
ners twee maal per jaar het groen 
schoont, blijkt tot groot ongenoe-
gen van het enig aanwezige raadslid 
Marcus v.d. Mast, het gedeelte waar 
de gemeente voor verantwoordelijk 
is, al heel lang niet meer te worden 
bijgehouden en er verwaarloosd en 
verwilderd bij te liggen. 

Hoge boetes
De plaatsing van hondenhaltes in 
Maartensdijk gaat samen met een 
strenger gemeentelijk toezicht op het 
correct navolgen van de regels door 
de hondenbezitters. Deze staan in de 
algemene Plaatselijke Verordening. 
Op het niet naleven van regels kan 
door de BOA (Buitengewoon Opspo-
rings Ambtenaar) een proces verbaal 
worden opgemaakt. Overtreders die 
de uitwerpselen van de hond niet 
opruimen, kunnen een boete van 90 
euro verwachten. Mensen die hun 
hond niet aanlijnen kunnen rekenen 
op een boete van minimaal 60 euro. 
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 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www. restaurantfloyds.nlDE JONG & GREVEN

makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl




  


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

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Prijsuitreiking ‘Met 
belgerinkel naar de winkel’

Afgelopen zaterdagochtend werden op het Maertensplein in Maartensdijk 
de prijzen uitgereikt aan de winnaars van de campagne ‘Met belgerinkel 
naar de winkel’. Wethouder Arie-Jan Diteweg was er voor naar Maartens-
dijk gekomen. De prijswinnaars hadden bericht gekregen maar waren niet 
allen aanwezig. Rinus Scheele, voorzitter van de Fietsersbond afdeling De 
Bilt, was met al het materiaal in zijn fietscar naar Maartensdijk gefietst en 
had in een hoek van het plein een stalletje opgebouwd met o.a. informatie 
over ‘veilig en verantwoord fietsen’.
Voor een dertigtal nieuwsgierigen startte wethouder Diteweg de bijeen-
komst. Angelique van Rijn van Colorbike vertelde over de verschillende 
projecten die haar organisatie landelijk steunt waaronder de actie Belge-
rinkel. Colorbike, de Fietsersbond en de natuur en milieuorganisatie IVN 
steunen met hun acties een aantal goede doelen in Nicaragua, Madagaskar 
en Bolivia. 
De prijzen die wethouder Diteweg daarna uitreikte betroffen anti-diefstal-
chips, fietsverlichting, een fiets-onderhoudsbeurt en fietstassen. De hoofd-
prijs bestond uit vijf fietsen. Twee daarvan waren voor de Maartensdijkers 
Elly Nijkamp en de heer of mevrouw H. Kemp maar zij waren niet aanwe-
zig. De andere drie fietsen kwamen terecht bij inwoners van de Bilt. [KP]

Rinus Scheele (met petje), wethouder Diteweg en het stalletje.

Hondenhaltes Maartensdijk open
voor poepontvangst

door Kees Pijpers

Vorige week woensdagmiddag heeft wethouder Mittendorff met zijn hond Lady de hondenhaltes in 
Maartensdijk officieel, maar vooral ludiek in gebruik genomen. De handeling gebeurde op de

groenstrook aan de Jupiterhof. In deze wijk staan nu vier hondenhaltes als proefproject. Vandalen hebben 
dat ook ontdekt.

Een hondenhalte.

Hondenkak in de afvalbak.

Moeders, kinderen en hond Lady.

Wethouder Herman Mittendorff vertelt tussen de ballonnen.



De Vierklank
Een uitgave van V ario Pers

Redactie: Henk van de Bunt
Eindredactie: Saskia van Driel
Redactie- en advertentieadres:
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
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 

20 juli - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

20 juli - 11.00 uur 
Ds. J. Huttenga, Tiel

St. Maartenskerk Maartensdijk
20 juli - 10.00 uur

Woord- en Communieviering,
Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
20 juli - 10.30 uur

Dr. A. Brouwer, Z eist

P.K .N . - Herv. K erk Groenekan
20 juli - 10.00 uur

Kand. J.A.J. Pater, Veenendaal
20 juli - 18.30 uur

Ds. M. Baan, Nijkerk

Hersteld Hervormde K erk 
Groenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

20 juli - 10.30  en 18.00 uur
Ds. IJ. R. Bijl, Waddinxveen

N ed. Ger. K erk Westbroek
20 juli - 10.00 uur

Ds. R. Akkerman, Sleeuwijk
20 juli - 18.30 uur

Ds. W.D. Duvekot, U trecht

P.K .N . - Herv. K erk Westbroek
20 juli - 10.00 uur

Ds. M. van der Z wan
20 juli - 18.30 uur

Ds. M. Messemaker, Monster

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

20 juli - 10.00 uur
Ds. N. Raatgever, Kloosterhaar

20 juli - 18.30 uur
Ds. J. van Eck, Ede

Onderwegkerkje Blauwkapel
20 juli - 9.30 en 10.30 uur

Drs. P.D.D. Steegman
Oecumenische dienst
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Sponsoractie groot succes.
Frederike van der Waal, docente van de Berg- en Boschschool, had op 
school het Guatemala-project op school opgestart. Z ij is inmiddels naar dat 
land vertrokken om vrijwilligerswerk te doen en contacten te leggen met 
een school in Alotenango. Met leerlingen van deze school zal een uitwisse-
ling van leef-en werkervaringen plaatsvinden.

Op vrijdag 27 juni werd er ten behoeve van dit project een sponsor-
dag georganiseerd. Het handenarbeidlokaal was ingericht als museum. 
Veel werkstukken beelden, sieraden, 
schilderijen waren mooi tentoonge-
steld. Aan het einde van de middag 
zouden alle kunstwerken geveild 
worden. Er waren Z uid-Amerikaan-
se hapjes en er was voor deze gele-
genheid een speciale lerarenband 
samengesteld, die bekende en min-
der bekende nummers hadden inge-
studeerd. Totaal 300 bezoekers wer-
den er geteld op de rommelmarkt/
braderie, bij de suikerspinmachine 
en in de speel- en filmzaal. U itein-
delijk is er deze middag ruim 3000 
euro opgehaald. Vanuit Guatemala 
heeft Frederike van der Waal laten 
weten, dat zij met Los Niños  voor 
een goede bestemming van het geld 
zal zorg dragen.

Het speciaal hiervoor ontworpen 
programmaboekje.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615  BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel :  0346 28 1 7 11
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

Opbrengst collecte R ode K ruis
In de week van 15 tot en met 21 juni jl. is de landelijke collecte van het 
Rode Kruis georganiseerd. De deur-aan-deur collecte in de gemeente De 
Bilt heeft het mooie bedrag van 5.549,79 euro opgebracht. Alle gevers heel 
hartelijk dank. Dankzij deze hulp kan het Rode Kruis blijven helpen!  Ook 
een dank-je-wel aan alle collectanten die aan dit bedrag meegeholpen heb-
ben!  

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
Naar aanleiding van de bijdrage van de heer Kees Pijpers in De Vierklank 
van 1 juli jl. en het ingezonden stuk hierover in De Vierklank van 8 juli wil 
de ChristenU nie aangeven dat zij misdaadbestrijding ook heel erg noodza-
kelijk vindt. Vandaar onze steun voor een 3de toezichthouder. Dit jaar heb-
ben wij echter gekozen voor een andere benadering. Niet alleen bestrijding 
maar juist meer geld geven aan groepen die de jeugd verantwoording en 
sociaal gedrag leren. Dat ze elkaar er op aan spreken. Er op aan gesproken 
kunnen worden. 
Ook ons pleidooi voor meer geld, eenmalig meer dan 2,4 miljoen euro in 
2007 ontvangen en het overschot van 700.000 euro te bestemmen in voor-
zieningen zoals zwembad, dorpshuis Hollandsche Rading en eenmalig voor 
scouting geeft aan dat wij hier oog voor hebben. 
‘Gun de jeugd die zich goed gedraagt en mooie ideeën heeft ook geld. Ook 
al hebben zij een kerkelijk achtergrond’ Beter investeren in de opvoeding 
dan jarenlang bestrijden in de rest van hun leven. Met alle ergernis erbij. 
Helaas vallen niet alle gevallen bij name te noemen op drie A4tjes bij een 
begroting en jaaroverzicht van duizenden posten. De ChristenU nie wil 
investeren in onze jeugd, onze toekomst, ook in Maartensdijk. 

De letterlijke tekst door ons uitgesproken:  bij programma J eugd (12)
Wanneer de jeugd overlast veroorz aakt trekken wij er geld vooruit om dit te 
bestrijden. Wij willen dit omdraaien. G un de jeugd die z ich goed gedraagt 
en mooie ideeë n hebben ook geld. O ok al hebben z ij een kerkelijk achter-
grond.
G raag doe ik hier een speciale oproep voor de scouting in De B ilt. V aak 
staan z ij belangeloos hand-  en spandiensten te verrichten bij evenementen. 
Dit doen z ij al vele jaren. N u staan z ij op het punt een nieuw onderkomen 
te bouwen voor de volgende 40, 50 jaar. G un z e een 40.000 euro, z odat z ij 
in staat z ijn om ook andere bronnen aan te boren. U  kent het:  het vlieg-
wieleffect.

Nico Jansen ChristenU nie

Hoge collecteopbrengst
De huis-aan-huis-collecte voor Woord en Daad in deze regio, die gehouden 
werd van 30 juni tot 5 juli in Westbroek, Hollandsche Rading, Groenekan 
en Maartensdijk heeft het prachtige bedrag opgeleverd van 3352,04 euro. 
Dat is ruim 250 euro meer dan in 2007. De opbrengst komt ten goede aan 
hulp voor ontheemden. Meer info: www.woordendaadsoest.nl
Het Woord&Daad-comité  Soest e.o. bedankt alle gevers en collectanten 
voor hun bijdragen!
Helaas is tijdens deze week in Groenekan, op het hek bij de verkeerslichten 
het spandoek, waarmee aandacht werd gevraagd voor de collecte, verdwe-
nen. Wie daarover informatie heeft wordt gevraagd te bellen met 0346 
213592.

Wereldwinkelen
Aanstaande zaterdag treft u de royaal gevulde stand tussen 10.00 tot 
16.00 uur in de hal van Dijckstate. Naast het vertrouwde food-aanbod van  
(h)eerlijke Max Havelaarproducten (koffie, thee, sauzen, wijnen, rijst, 
broodversierders en nog veel meer), is er een verrassend aanbod van siera-
den en cadeauartikelen. Alles is zó ingekocht bij boeren en producenten in 
ontwikkelingslanden, opdat zij dankzij een redelijk rendement zelf aan de 
verbetering van hun leefomstandigheden kunnen werken. 

Herdenking van de 
Japanse capitulatie

Op vrijdag 15 augustus wordt in Bilthoven de Japanse capitulatie van 
15 augustus 1945 herdacht. De herdenking wordt gehouden voor het 
oorlogsmonument bij het gemeentehuis, Soestdijkseweg 173 om 13.30 
uur.
De Biltse herdenking - de enige in deze regio - wordt al vele jaren gehouden 
en er komen elk jaar meer mensen;  ook jongeren en mensen, die de oorlog 
daar niet hebben meegemaakt. Het is bemoedigend te zien dat begrip en 
erkenning zo zijn gegroeid.

Tijdens de herdenking worden rode rozen in vazen geplaatst, voor elk jaar 
é é n. Daarna wordt door iemand van de vierde generatie een witte roos 
tussen de rode gezet;  voor de toekomst. Dit jaar dus 63 rode rozen en é é n 
witte.
Na het blazen van de Last Post en de officiële kranslegging is er gelegenheid 
om zelf bloemen te leggen bij het monument. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door de Koninklijke Landmacht.
Na afloop is er koffie en thee met spekkoek en kwee lapis (een Indonesische 
zoete lekkernij).

Nadere inlichtingen: mevrouw J. Hildering, T : 030 2202505, e-mail: 
jlwhildering@casema.nl.

Geboren

25 juni 2008

F emke
Dochter van Marco en Paula 

Schekkerman
Adri Piecklaan 36

Hollandsche Rading

Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

Familiedrukwerk



De afdeling ‘Vergunningen en Toe-
zicht’ van de gemeente De Bilt had 
eerder geoordeeld dat de bouwplan-

nen in het bestemmingsplan pasten. 
Op grond daarvan had men gecon-
cludeerd dat het hier een ‘gebonden 

beschikking’ betrof, die daarom niet 
door B&W behoefde te worden beoor-
deeld en waarvoor dus direct een ver-
gunning kon worden verleend.

Het springende punt in deze zaak 
was dat de definitie van de verpleeg-
huisfunctie niet (meer) in de wet 
wordt omschreven en dat er daar-
door dus interpretatieruimte ontstaat. 
De beoordelende ambtenaren van de 
gemeente De Bilt hebben die ruimte 
benut om tot een voor de plannen 
van de projectontwikkelaar gunstige 
interpretatie te komen. De adviescom-
missie echter komt nu tot een andere 
interpretatie van die verpleeghuis-
functie en oordeelt op grond daarvan, 

dat het plan wel in strijd is met het 
bestemmingsplan. 

Het college van Burgemeester en 
Wethouders zullen in september een 
formeel besluit nemen over het advies 
van de Adviescommissie. Intus-
sen gaat de zoektocht naar een wel 
geschikte alternatieve locatie voor 
het woon-zorgcomplex door. De tus-
senstand ter zake is bemoedigend en 

men hoopt langs deze weg tot een 
oplossing te komen die voor alle par-
tijen acceptabel is en daardoor weg 
te blijven van jarenlange juridische 
procedures. Ook de provincie speelt 
hierin een niet onbelangrijke rol. Z ij 
moet uiteraard ook instemmen met 
zo’n nieuwe locatie en daarnaast wel-
licht ook een financiële bijdrage leve-
ren om Beukenburg groen te kunnen 
houden.
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Gecontroleerd en volgens het spring-
plan geruisloos tot ontploffing bren-
gen van springladingen, met als doel 
het vrijkomende puin in de bunker te 
laten vallen. Dat was in ieder geval 
de bedoeling bij de sloop van de 
atoombunker uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw. Burgemeester Arjen 
Gerritsen vertelt dat om nog ondui-
delijke redenen bij de explosie van de 
bunker puin omhoog schoot en in de 
woonwijk terecht kwam. Hij kondigt 
een onafhankelijk onderzoek aan dat 
wordt uitgevoerd door het Instituut 
voor Veiligheids- en Crisismanage-
ment (COT). ‘Ik vind dat de onderste 
steen boven moet komen over wat 
er bij de explosie fout gegaan is. 
Vandaag is overleg geweest met de 
Onderzoeksraad voor Veiligheid in 
Den Haag. Na dit overleg is het COT 
gevraagd het externe onderzoek uit te 
voeren. De komende dagen worden 

gebruikt om dat onderzoek voor te 
bereiden en vorm te geven. Daar-
over worden zo snel mogelijk nadere 
mededelingen gedaan.’

Schade
‘We weten inmiddels dat het gister-
avond omstreeks kwart voor zeven 
verschrikkelijk verkeerd gegaan is.’ 
Gerritsen was heel snel na de explo-
sie ter plaatse. Hij liet zich direct 
informeren en zette in overleg met 
de meest betrokken hulpdiensten een 
aantal acties uit. ‘Allereerst hebben 
we de politie gevraagd zoveel moge-
lijk de schade in het gebied in kaart 
te brengen. Daarna heeft de brand-
weer met een ladderwagen opnamen 
gemaakt van de gevelwanden van de 
naast het terrein gelegen flatgebou-
wen. Ook te voet hebben brandweer-
lieden de wijk bekeken. Vervolgens is 
een technisch bouwkundige schouw 

gehouden. Daarbij is gekeken of er 
woningen als gevolg van de explosie 
onklaar waren geraakt, of schade had-
den opgelopen. De schouw is uitge-
voerd door de brandweer en Bouw en 
Woningtoezicht’, aldus burgemees-
ter Gerritsen. ‘Op verzoek van de 
gemeente zijn glasbedrijven direct 
aan de slag gegaan met het repare-
ren van gesprongen ruiten.’ Na de 
explosie is het werk op het sloopter-
rein direct stilgelegd en is het terrein 
onder bewaking gesteld. Voor drie 
woningen bleek een extra inspectie 
nodig en op het moment van de pers-
conferentie waren vier schademeldin-
gen binnengekomen. Slachtofferhulp 
was meegedeeld dat er mogelijk een 
beroep op hen kon worden gedaan. 

Bijeenkomst omwonenden
Op de avond van de explosie is meteen 
besloten een informatiebijeenkomst 
voor omwonenden te beleggen in het 
H.F.Wittecentrum in De Bilt. Met een 
geluidswagen van de politie werd 
die bijeenkomst in de wijk bekend-
gemaakt. ‘Het was een emotionele 
bijeenkomst met bezorgde, maar ook 
boze reacties. U iteraard was er heel 
veel schrik vanwege de knal en de 
puinregen’, vertelt burgemeester Ger-
ritsen. ‘Ik beantwoordde zoveel als 
mogelijk vragen en probeerde onrust 
weg te nemen. U iteraard lukte dat niet 
helemaal. Mensen waren en bleven 
bezorgd over hetgeen er was gebeurd. 
Tijdens de bijeenkomst hebben we 
gezegd dat de gemeente De Bilt de 
verantwoordelijkheid neemt voor 
een voorspoedige afwikkeling van 
de schade.’ De burgemeester vertelde 
verder dat voor het verder afhandelen 
van de schade een kernteam is samen-

gesteld dat uit een aantal disciplines 
bestaat. Schadeafhandeling, juristen, 
veiligheidsfunctionarissen en com-
municatieadviseurs. Woonstichting 
SSW meldde dat geen schade is aan-
getroffen bij de drie flatgebouwen 
van de SSW. 

Onderzoek afwachten
‘Het belangrijkste blijft het welzijn 
van de omwonenden. Deze mensen 
hebben schrik ervaren en schade moe-
ten ondergaan. Bij hen leeft onze 
grootste zorg, bij hen voelen we ons 
het meest betrokken om oplossingen 
te bieden. Wij vinden dan ook dat 
deze mensen zo optimaal mogelijk 
geï nformeerd moeten blijven over 
de stand van zaken. In de omgeving 
is een informatiebrief met de laatste 
stand bezorgd. Als er nieuwe infor-
matie beschikbaar komt wordt dit 
herhaald’, aldus Gerritsen. 
Op veel vragen die vervolgens wor-
den gesteld kan Gerritsen zolang de 
resultaten van het onderzoek niet 
bekend zijn geen antwoord geven. 
Op de vraag waarom omwonen-
den geen bericht van het moment 
van de explosie hadden gekregen 
antwoordt hij dat een proefschot 
om deze manier van slopen te tes-
ten zonder problemen was verlopen. 
Afgevraagd werd of er wel verge-
lijkingsmateriaal was omdat deze 

atoombunker anders is dan Tweede 
Oorlogsbunkers. ‘De werkzaamheden 
op het terrein zijn en blijven stilge-
legd tot we het onderzoeksrapport 
hebben ontvangen.’ Gerritsen wil nog 
kwijt dat ook de medewerkers van de 
aannemer hevig geschrokken en aan-
gedaan zijn door het gebeurde. ‘Ook 
die medewerkers zullen we contact 
laten hebben met de onderzoeker.’

COT  onderzoekt waar het misging
 bij exp losie bunker Larenstein 

door G uus G eebel

E en hele batterij camera’s stond dinsdag 8 juli in gemeentehuis Jagtlust opgesteld om de persconferentie 
over de exp losie op Larenstein te registreren. Burgemeester A rjen Gerritsen gaf een toelichting op wat 
maandagavond 7 juli om kwart voor zeven plaatsvond. Hij maakt zich vooral zorgen om het welzijn 
van de omwonenden en kondigt een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaak van de exp losie aan.

V erschillende televisiestations maken opnamen van de persconferentie.

B urgemeester A rjen G erritsen met communicatieadviseur Wendy V erdenius.

Woon-Zorgcomplex Beukenburg 
in strijd met bestemmingsplan!

door F rank Klok, secretaris Dorpsraad G roenekan

De ‘A dviescommissie bezwaarschriften’ van de gemeente De Bilt heeft recent geoordeeld over de meer 
dan 80 bezwaarschriften, die waren ingediend tegen de bouw van een woon-zorgcomplex op landgoed 

Beukenburg:  het bouwplan is in strijd met het vigerende bestemmingsplan!  E en opsteker dus voor 
de individuele bezwaarindieners i.c. de dorpsbewoners van Groenekan en voor de diverse 

belangengroeperingen, die eveneens bezwaar hadden aangetekend.

Het oude oude verpleeghuis B eukenburg.

advertentie

Meer bunkernieuws op pagina 7.



Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

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.

 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.

Grote
zonnebloemen  bos 5 stuks 4,50
Geurende
lavendelplanten  3 voor  3,95

Vakantie uitverkoop
woensdag 23 juli -
donderdag 24 juli:

Alle snijbloemen, (tuin) planten
HALVE PRIJS

op = op

vakantie van vrijdag 25 juli tlm woensdag 20 augustus

STOMPETOREN 
EXTRA BELEGEN

BOERENKAAS MET 
PREI EN UI

500
GRAM 4.98500

GRAM 4.75

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

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL WOENSDAG GEHAKTDAG

Reclame geldig vanaf 
donderdag 17 juli 
t/m woensdag 23 juli

Diverse 
vleeswaren

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWARENDUO:

Rundergehaktstaven
Gehaktcordon bleu
Duitse biefstuk

1 Kg. | 6,98

1 Kg. | 9,98

1 Kg. | 5,98

VRIJDAG-ZATERDAG AANBIEDING

2x100
gram 1.98

5.-

Filet Americain
Huispate

Halve grillworst plus 
leverworst

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

6 halen / 5 betalen

NIEUW IN ASSORTIMENT!

Half- om half gehakt
1 Kg. | 3,98

Gekruid gehakt  
1 Kg. | 4,98

Rundergehakt
1 Kg. | 4,98

BBQ-worstjes
Filetlapjes naturel 
of gekruid
Speklapjes naturel 
of gekruid

Ideaal voor uw barbeque!

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Zomer koopjes!

Hollandse Kropsla ............ 2 voor 0,99

Spitskool .....................400 gr 0,79

Sperziebonen ................500 gr 0,99

Trostomaten .................500 gr 0,79

Rode Bessen .................500 gr 1,99

Clementines ................... kilo 1,99

Meloenen ........................nu 1,25

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Grote

Vers gesneden

Hollandse

Hollandse

100 gram 0,99

Italiaanse 
gehaktschotel

100 gram 0,99
Provençaalse Pasta 

met gevulde kip

7,95

op veler verzoek!!

onze bekende

Zeldzaam lekkere

Grote smaak

Hollandse 

ze zijn er weer...
Opal pruimen, volop Hollandse
kersen, zachtfruit, etc. etc!!

Vispotjes
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In november a.s. verschijnt een foto-
boek van Rienk Miedema met 1500 
oude prentbriefkaarten en foto’s van 
de gemeente Maartensdijk. Vanaf sep-
tember 2007 heeft Rienk de meeste 
ansichtkaartverzamelaars in het dorp 
benaderd om met elkaar een zo com-
pleet mogelijke fotoboek samen te 
stellen over de vier kernen waaruit de 
voormalige gemeente bestaat.

De inmiddels gepensioneerde inte-
rim-manager Rienk Miedema werd 
66 jaar geleden in het oude Friese 
universiteitsstadje Franeker geboren. 
Spoedig na zijn middelbare schooltijd 
raakte hij via zijn werk betrokken bij 
de ontwikkeling van de opkomende 

automatisering van het kantoorwerk. 
Nog steeds kan hij enthousiast ver-
tellen over de betekenis van de ver-
schillende gaatjes in een ouderwetse 
ponskaart. Met hetzelfde enthousi-
asme raakte hij ook geboeid over 
de historische betekenis van oude 
foto’s en prentbriefkaarten. Over zijn 
geboorteplaats Franeker maakte hij 
een aantal fotoboekjes waarin oude 
buurten en de diepere betekenis van 
bij- en scheldnamen belicht worden. 
In 1963 verliet hij Franeker en kwam 
na wat omzwervingen uiteindelijk bij 
De Grontmij in De Bilt te werken.

Verzamelaars
Vorig jaar september gaf hij samen 

met Ellen 
Drees van 
de Histori-
sche Kring 
D ’ O u d e 
School in De 
Bilt het boek 
‘De Bilt-
Bilthoven in 
oude prent-
briefkaarten’ 
uit. Spoe-
dig na het 
verschijnen 

hiervan vroeg de gemeente hem of 
hij zo’n zelfde boek over de vier ker-
nen van Maartensdijk wilde maken. 
Na een rondgang langs verzamelaars 
van oude foto’s en prentbriefkaarten 
en het zoeken van enkele sponsors 
ontstond er al snel een compleet foto-
overzicht van de vier kernen geduren-
de de laatste honderd jaar met soms 
ook een zeldzame afbeelding uit de 
19de eeuw. Met hulp van zijn broer 
Willem Miedema, Wout Scharren-
burg en Jan van Willigenburg werden 
alle gevonden foto’s gescand, naar 
straat gesorteerd en een eerste proef-
druk gemaakt.
Vooral de verzamelaars Anton Kooy 
uit Hollandsche Rading en Theo 
Schouten uit Tienhoven waren Rienk 
zeer behulpzaam bij de opzet van het 
boek. Volgens de samenstellers is er 
een betaalbaar en boeiend kijkboek 
ontstaan waarin iedereen wel iets van 
zijn straat, wijk of dorp zal herken-
nen.

Groeten
Na het verschijnen van het grote foto-
boek over de kernen van Maartensdijk 
komt er eind november nog een apart 
boekje getiteld ‘Groeten uit West-
broek en Achttienhoven’, geschreven 

door Theo Schouten. Hierin zullen 
oude- en recente foto’s met toelich-
tende tekst worden opgenomen.
‘Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek in oude 
prentbriefkaarten’ door Rienk Mie-
dema kost bij voorintekening tot 1 
november a.s. 17,50 euro exclusief 

verzendkosten en na 1 november 20 
euro, eveneens exclusief verzendkos-
ten. Het is verkrijgbaar bij Primera 
te Maartensdijk, Van der Neut in 
Groenekan, Schuurman bij de molen 
in Westbroek en in de rijdende win-
kel van Gijs Franken, eveneens te 
Westbroek.

Boek met oude foto’s van Maartensdijk
door Koos Kolenbrander

T rein in 1950 onder de spoorwegovergang bij de Z waluwenberg in Holland-
sche Rading.

Kruidenierswinkel van Ravestein te G roenekan.

G roeten uit Maartensdijk

De gemeente De Bilt heeft momen-
teel drie wijkcontactambtenaren en 
er is é é n vacature. Miranda de Frei-
tas is wijkcontactambtenaar voor 
Bilthoven-Noord, Bilthoven-Z uid-
oost en Groenekan, Gerard Koster-
man heeft Bilthoven Z uid-West, De 
Leyen en Westbroek in zijn pakket 
en Annemieke Vos is er voor De Bilt 
West, De Bilt Oost, Hollandsche 
Rading en Maartensdijk. Omdat in 
Maartensdijk en De Bilt West ook 
het pilotproject MENS, het reali-
seren van woonservicewijken, is 
opgestart, houdt Annemieke Vos als 
wijkcontactambtenaar elke eerste 
maandag van de maand van 14.00 
tot 16.00 uur spreekuur in de hal van 
Dijckstate en voor De Bilt West is 
dat op elke eerste donderdag van de 
maand in het buurthuis ’t Hoekie aan 
de Professor Dr. T.M.C. Asserweg.

Wijk- en Dorpsgericht 
In 2006 is Annemieke Vos aange-
steld als wijkcontactambtenaar 
gecombineerd met de functie van 
meldingencoör dinator. Sinds decem-
ber 2007 heeft ze een fulltime baan 
als wijkcontactambtenaar uitgeoe-
fend. Per 1 juli 2008 werkt ze deels 
als wijkcontactambtenaar en deels 
als coör dinator Wijk- en Dorpsge-
richt werken.‘Het Wijk- en Dorps-
gericht werken wil de invloed en 
de betrokkenheid van de bewoners 
met hun woon- en leefomgeving 
vergroten. Belangrijk daarbij is een 

goed contact en regelmatig overleg 
tussen de bewoners en instellingen 
die actief zijn in het dorp of de wijk. 
De contacten die de wijkcontact-
ambtenaren wel hebben lopen vaak 
via bewonersoverleggroepen of tot 
voor een jaar geleden via de Dorps-
raad voor Maartensdijk. Onderwer-
pen die regelmatig aan bod komen 
zijn het groenonderhoud, verkeer, 
speelplaatsen, veiligheid en voorzie-
ningen. Als wijkcontactambtenaar 
streven we er naar om zaken snel 
te regelen als het kan, na zorgvul-
dige afweging waar nodig of soms 
door het geduld te bewaren als het 
een zaak van de lange adem is. Wij 
fungeren als schakel tussen burgers 
en bestuur en soms belanden we 
daardoor in een spagaat. Toch blijft 
ons streven signalen op te vangen en 
resultaten te boeken. Niet elke sug-
gestie hoeft via ons te lopen. Z o vind 
ik het prima dat bijvoorbeeld de 
groep tegen een mogelijke golfbaan 
aan de rand van Maartensdijk direct 
zijn weg heeft gevonden naar de 
raad. Bij grotere projecten zoals het 
Centrumgebied Bilthoven en visie 
Groenekan of de bebouwing van de 
gemeentewerf in Maartensdijk is de 
projectleider het directe aanspreek-
punt. Tenslotte kunnen we ons ook 
niet overal mee bezig houden’. 

Initiatieven 
De portefeuillehouder Wijk- en 
Dorpsgericht werken binnen het 

College van B en W is wethou-
der Bert Kamminga. Hij staat open 
voor initiatieven van burgers en wil 
hen graag helpen mits er voldoende 
draagkracht is van bewoners bin-
nen dezelfde straat of wijk. Ook 
schuift hij met regelmaat aan bij 
overleg tussen groepen bewoners 
en de gemeente. Hij staat op het 
standpunt dat als er een probleem is 
er altijd wel burgers op zullen staan 
die dat probleem willen aanpakken, 
daar is niet specifiek een orgaan als 
een Dorpsraad voor nodig. Dat deze 
manier van werken kan leiden tot 
succes blijkt uit de onlangs gestarte 
proef met de honden(poep)haltes. 
Een vraag naar een poepvrij speel-
veldje heeft uiteindelijk geleid tot 
de plaatsing van zes hondenhaltes 
verdeeld over Maartensdijk. 
Voor het realiseren van initiatieven 
vanuit de bevolking beschikt de por-
tefeuillehouder jaarlijks over een 
bedrag van 100.000 euro. ‘Met dit 
geld kunnen we sommige initiatie-
ven realiseren, soms betalen we een 
gedeelte bij en komt de rest uit een 
ander potje. Een deel van de kosten 
van bijvoorbeeld de hondenhaltes 
en van de JOP in Groenekan zijn 
bijvoorbeeld betaald uit deze pot’, 
vertelt Annemieke Vos. ‘We zijn 
er dus om knelpunten en sugges-
ties te inventariseren en bespreek-
baar te maken. We zijn er niet voor 
individuele klachten of meldingen. 
Daarvoor is het Centrale Meldpunt 

Openbare Ruimte van de gemeente 
De Bilt dat te bereiken is via tele-
foonnummer 030  2289411’.
 
Spreekuur
Maandagmiddag net twee uur zit 
Annemieke Vos in het zaaltje achter 
de onlangs geopende MENSbalie in 
Dijckstate in gesprek met een Maar-
tensdijker. De man praat, Annemie-
ke Vos luistert, schrijft en legt de 
procedure uit. ‘U  krijgt bericht, ik 
neem contact op met de betreffende 
ambtenaren en samen gaan we kij-
ken wat er mogelijk is. U  hoort of en 
indien mogelijk wat er gaat gebeu-
ren;  binnen 48 uur krijgt u van mij 
een antwoord. Dat kan een oplossing 
voor het probleem zijn, maar het 
kan ook zijn dat het uitgezocht moet 
gaan worden waardoor het nog niet 
aan te geven is wat de oplossing zal 
zijn en wanneer het gerealiseerd zal 

gaan worden. Maar de vraag ligt dan 
wel bij de juiste persoon, die ermee 
aan het werk gaat’. Sinds decem-
ber 2007 loopt het spreekuur. ‘Het 
is nog niet echt bekend onder de 
bevolking, maar daar gaan we hard 
aan werken. In de organisatie van 
het Wijk- en Dorpsgericht werken 
wordt in de interne ambtelijke orga-
nisatie gestreefd naar een grotere 
integrale informatie overdacht. Ook 
hopen we snel een nieuwe collega 
wijkcontactambtenaar te kunnen 
verwelkomen waardoor ook de PR 
wat meer aandacht krijgt. Ik wil het 
Wijk- en Dorpsgericht werken graag 
verder uitbouwen, om de blijvende 
betrokkenheid van de burgers bij 
hun leefomgeving vast te houden en 
zo mogelijk uit te breiden. Een hel-
dere communicatie is daarbij nood-
zakelijk. We zijn een schakel tussen 
de burgers en het bestuur’.

Wijkgericht ME N Senwerk
' binnen 48 uur altijd een reactie'

door Marijke Drieenhuiz en

Vanaf begin 2005 is in de gemeente De Bilt het Wijk- en Dorpsgericht werken van start gegaan met als doel 
het verbeteren van de communicatie tussen de burgers en het bestuur om daarmee de woon- en leef- 

omgeving en de leefbaarheid in de wijken en dorpen naar een hoger plan te tillen. 

O p elke eerste maandag van de maand z it A nnemieke V os achter de onlangs 
geopende MEN Sbalie in Dijckstate.



A dverteren in de Vierklank!  Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Aanbieding
L'Oréal make-up 
gezicht, haar en 
bodyproducten

nu 3 halen
2 betalen

zie onze Dio folder

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

2 x citronella kaars Euro 1,50
(in glazen potje)

Klapbox Euro 3,95

Bagagewagen Euro 11,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

“M aartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738C L Maartensdijk
  T el/ F ax 0346 211579De eerste de beste

i.v.m. vakantie zijn
wij gesloten van:

maandag 28 juli
t/m woensdag
13 augustus

donderdag 14 augustus, om 
9.00 uur zijn wij weer aanwezig.
Wij wensen iedereen een fijne 

vakantie toe.

Stomerij Maertensplein

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

308 XS PREMIERE  1.6 VTI 16V 5 DRS ,BLAUW MET, CLIMATE C,

ER, CV, ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, PANORAMADAK, CRUISE C, LMV, 10600KM........... `07 €.20.950,-

PEUGEOT
206 1.4 HDI,ZWART, AIRCO, CV, SB, RAD/CD, JEANS BEKL, 140000KM .............................. `04 €. 7.950,-

206 2.0 XSI, ICELAND BLUE, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, LMV,

HALF LEDER, RAD/CD, MLV, 114000KM ................................................................................ `00 €. 7.950,-

307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,

CLIMATE C, ESP, TREKH, RAD/CD, 160000KM ..................................................................... `03 €. 8.750,-

307 CC 1.6 16V, ZWART MET., CLIMATE C., CRUISE C., RAD/CD, ER, CV, 

SB, LMV, MLV, ABS, AIRBAGS, 55500KM............................................................................... `04 €.17.250,-

307 SW 2.0 HDI, ZWART MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, ESP,

CRUISE C, RAD/CD, LMV, 162000KM .................................................................................... `03 €.9.250,- 

407 2.2 16V PACK, BLAUW MET, XENON, LEDEREN INT, ABS,

CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD/NAVI, LMV, ER, CV, SB, 76000KM ..................................... `04 €.19.500,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C2 1.4 VTR, ZWART, ER, CV, LMV, MLV, RAD/CD, SB, ABS, 33000KM ................. `05 €.9.950,-

CITROËN C8 2.0 16V LPG G3, BLAUW MET, AIRCO, ABS, ER, CV, SB,

TREKH, CRUISE C, MLV, 161000KM ...................................................................................... `05 €.12.950,-

CITROËN C5 1.8 16V AUT4 /NAVI, ZWART MET, NAVI KLEUR, ER,

CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, ABS, REGENS, 98000KM ....................................................... `04 €.13.500,-

CITROËN C5 BREAK 1.8 16V, ZILV. GRIJS MET., CRUISE C, ER, CV, SB, CLIMATE C., 

RAD/CD/NAVI KLEUR, AFN. TREKH., REGENS, ABS, 70000KM ........................................... `04 €.14.000,-

RENAULT CLIO 1.4 16V RT 3DRS, AIRCO, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, 58000KM ................. `01 €.6.950,-

RENAULT ESPACE 2.0 THE RACE 7 PERS, ZILV GRIJS MET,

CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD, ABS, 138000KM ...................................................... `01 €.11.750,-

CHRYSLER PT CRUISER CABRIO, ZWART,GRIJS LEDER, ER, CV,

SB, CLIMATE C, CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, 20000KM ................................................ `07 €.23.950,- 

BUDGET CARS
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW. APK. ................................................ `96 €.2.250,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Pe geot • C tro  • e lt • derho d • P

de Losw l 21  l ers  tel. 035  6214335
d str eweg 34  rte sd  tel. 0346  214540

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

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

Appelroomrol
4+1 gratis

Zak broodjes (8 stuks)

Nu €1,50
normaal €2,15

et oe  roe e  oll. d g  rte sd  
e  est roe   o de re t r e rte  s te 

estelle   e  ede  erl gel  115  
3723 AC  Bilthoven. Tel. 030-2281763, 
r e . ede het et. l.  t het oe  oo   
o derst de o  reser ere .

N  ...........................................................

dres  ...........................................................

Postcode ............... oo l ts ....................

Tel.  ...............................................................

t l e e l re  .......................................

er e de  oste  3 50 er oe
h le   e  ede

* Doorhalen wat niet van toepassing is

et edr g r 1 o e er storte  o  re e g 
12 4.2 . 88 t. . . e  ede

BON 

Wij zoeken een gemotiveerde 
fulltime (hulp) kok en een 

parttime serveerster.

est r t de d g  l ers . 
035-5771210
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De werkzaamheden voor de sloop 
van de bunker op terrein Larenstein 
zijn na de explosie. stilgelegd. De 
sloopwerkzaamheden worden niet 
hervat totdat de uitkomsten van het 
onderzoek bekend zijn en besproken 
met de omwonenden.
De burgemeester begon met een 
opsomming van datgene, wat er 
gebeurd of gedaan was na de ont-
moeting met de pers op dinsdag 8 
juli. Het college heeft er uitdrukkelijk 
voor gekozen elke dag de bewoners 
van het getroffen gebied te infor-
meren over het verlenen van zorg, 
schadeherstel, vergoedingsregelin-
gen en de ontwikkelingen c.q. voort-

gang van het aangekondigde externe 
onderzoek. Gerritsen vertelde, dat hij 
dagelijks in de wijk was geweest en 
dat hij ook die vrijdagmiddag dat 
weer zou gaan doen. Allemaal met 
de bedoeling er achter te komen, wat 
er leeft onder de bevolking en wat 
de gevoelens zijn richting bunker, 
gemeentebestuur en medebewoners 
van de wijk. Hij vertelde dat er ook 
die vrijdagavond 11 juli in het H.F. 
Witte-centrum een inloopbijeenkomst 
was, waar mensen geheel vrijblijvend 
naar toe konden komen en waarvan 
hij hoopte opnieuw met mensen te 
kunnen praten over alles wat direct of 
indirect er mee van doen had

R egeling
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente De Bilt had 
eerder die week al besloten de gedu-
peerden van de explosie op terrein 
Larenstein van afgelopen maandag 
een voorschotregeling aan te bieden 
om de kosten van schadeherstel te 
bestrijden. Met deze regeling wil het 
college voorkomen dat gedupeerden 
op enig moment kosten van schade-
herstel moeten voorschieten. 

De voorschotregeling is bedoeld voor 
mensen die aanlopen tegen kosten 
van schadeherstel als gevolg van de 
explosie. 

Degenen die gebruik kunnen maken 
van de regeling zijn:
•	 	gedupeerden	 die	 niet	 verzekerd	

zijn;
•	 	gedupeerden	 die	 WA	 verzekerd	

zijn;
•	 	gedupeerden	die	vooruitlopend	op	

de afwikkeling door hun verzeke-
ringsmaatschappij, het schadebe-
drag geheel of gedeeltelijk moeten 
voorschieten.

Gedupeerden die een beroep willen 
doen op deze regeling kunnen contact 
opnemen met het informatiecentrum 
van de gemeente. Vooralsnog zijn 
er ongeveer 25 schademeldingen bij 
de gemeente binnengekomen. Het 
betreft met name schade aan auto’s 
en daken.

Springlading
Gerritsen vertelde vervolgens, dat er 
besluiten zijn genomen met betrek-
king tot het verwijderen van de 
achtergebleven springlading. Bij de 
explosie van maandagavond 7 juli 
zijn niet alle explosieven afgegaan. 
De gemeente heeft samen met experts 
van het Explosieven Opruimingscom-
mando van de Koninklijke Land-
macht (EOCKL) gekeken naar de bij 
de bunker achtergebleven explosieven 
die niet zijn afgegaan. Op advies van 
het EOCKL wil de gemeente inzetten 
op verwijdering van de explosieven 
zonder deze te laten springen. U itein-
delijk besluit de Arbeidsinspectie of 
deze manier van verwijderen wordt 
uitgevoerd.

Beveiliging
De beveiliging van het terrein is in 
eerste instantie tenminste verlengd tot 
en met woensdag 16 juli. In de loop 
daar naar toe zal worden bezien of 
langere voorzetting gewenst is of dat 
voor een andere vorm gekozen kan 
en mag worden. Beveiliging was en 
is nodig, omdat nu meerdere malen 
pogingen tot inbraak zijn geconsta-

teerd en het hekwerk was beschadigd. 
Het is een gevaarlijk terrein;  niet van-
wege de achtergebleven explosieven, 
maar de bunker is een bouwval en er 
is instortingsgevaar.

Onderzoek 
Het onderzoeksbureau COT startte 
maandag 14 juli met een onafhanke-
lijk onderzoek naar de toedracht van 
de explosie op het terrein Larenstein. 
Het COT verwacht in september de 
onderzoeksresultaten te kunnen pre-
senteren. Ook de Arbeidsinspectie 
voert een eigen onderzoek uit.
Het COT, Instituut voor Veiligheid 
en Crisiscommunicatie onderzoekt de 
volgende zaken:
•	 	Het	 verloop	 van	 het	 vergunnings-

traject van de sloop
•	 	Het	verloop	van	de	procedure	(van	

de voorbereiding) van de sloop
•	 	De	 risicocommunicatie	 richting	

burgers in de periode voorafgaand 
aan de sloop

•	 	Het	verloop	van	het	crisismanage-
ment na de explosie.

Een technische onderzoek maakt 
onderdeel uit van de eindrapporta-
ge van het COT. Hiervoor schakelt 
het COT een deskundig bureau in. 
Onderdeel van het onderzoek is het 
horen van de omwonenden.
 
Inloopavond
Die door de burgemeester aangekon-
digde inloop was er die zelfde avond 
nog. Bijna alle politieke partijen 
waren er met meerdere vertegenwoor-
digers, naast andere leden van het 
College en vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties. Z o’n 
vijf en twintig mensen uit het getrof-
fen gebied hadden aan de uitnodiging 
gehoor gegeven en gingen gesprek-
ken aan en in discussie met de lokale 
overheid en gemeenteraadsleden. 
Opnieuw werd alle informatie over 
de ontwikkelingen van de afgelopen 
breed uitgedragen en besproken.

Geen hervatting sloop bunker 
tot na het onderzoek

door Henk van de B unt

Vorige week vrijdag gaf burgemeester A rjen Gerritsen al na vier dagen weer een persconferentie over de 
exp losie van de bunker op terrein Larenstein. Het paste volledig in de door het College uitgezette route voor 
wat betreft nazorg en afhandeling van deze totaal onverwachte gebeurtenis. In deze persconferentie blikte 
Gerritsen terug op de voorbije dagen, lichtte hij genomen beslissingen en besluiten toe en beantwoordde 

tenslotte alle vragen die de persvertegenwoordigers hem stelden.
Z owel op de avond van de ex plosie (7 juli) als op vrijdag 1 1 juli werd er een 
informatiebijeenkomst voor omwonenden belegd in het H.F .Wittecentrum in 
De B ilt. 

Z even leerlingen hebben aan de 
talentenopleiding deelgenomen, 
maar door diverse omstandigheden 
konden er twee niet aan de slotpre-
sentatie meedoen. De vijf overigen 
gaven een spectaculair concert van 
ongeveer een uur. Een hoogtepunt 
in het bestaan van de muziekschool 
noemt Goorhuis het optreden, dat 
ondanks het mooie weer goed werd 
bezocht. Rob Goorhuis wordt weer 
helemaal lyrisch wanneer hij erover 
vertelt. ‘Het was echt ongelooflijk, 
maar toch is het niet zeker dat 
de deelnemers verdergaan in de 
muziek.’ 

Hard werken
In zijn openingswoord vertelde 
Goorhuis de aanwezigen dat con-
servatoria de laatste jaren proberen 
leerlingen met veel talent uit het 
voortgezet onderwijs aan zich te 
binden. Z e krijgen dan alvast les van 
docenten van het conservatorium, 
met als doel die leerlingen later rich-
ting podium te begeleiden. ‘Wij zet-
ten daar niet op in. Dat een leerling 
echt een muzikaal talent heeft is vrij 
zeldzaam. Dat zo’n toptalent naar 
het podium gaat is nog zeldzamer. 
Bij ons moeten leerlingen bewezen 
hebben dat ze hard werken. Dus met 
talent alleen kom je er bij ons niet. 
Wij willen gewoon dat de leerling er 
voluit voor gaat. Daarop worden ze 
beoordeeld.’

Vanaf vierde jaar
Kandidaten voor de talentenoplei-
ding worden voorgedragen door 
docenten van de muziekschool. ‘De 
leerlingen doen in het derde jaar 
een soort examen en mogen pas 
vanaf het vierde jaar meedoen. Het 
gaat om ongeveer é é n procent van 

de leerlingen’, zegt Rob Goorhuis, 
waarmee hij wil aangeven dat uit-
zonderlijk talent zeldzaam is. Vol-
gend jaar nemen waarschijnlijk tien 
leerlingen deel aan de talentenoplei-
ding en wordt het instrumentenpalet 
wat gevarieerder. Dit keer waren er 
twee op viool, é é n op fluit, é é n op 
harp en é é n op piano. Volgend jaar 
komen er andere instrumenten bij.’

A dembenemend
Goorhuis was tijdens het concert 
heel erg onder de indruk van dwars-
fluitspeler David Crommentuijn. 
‘Hij speelde een duet met de lerares 
en dan is het prachtig om te zien dat 
zo’n jochie van twaalf zijn lerares 
partij kan bieden. Dat was echt 
adembenemend. De lerares is in dit 
geval ook erg goed, dus zal je het 
verschil uiteindelijk toch wel horen, 
maar hij stak haar naar de kroon. 
Wat we in de eerste plaats doen is de 
leerlingen meer aandacht en lestijd 
geven. Het zijn allemaal leerlingen 

die heel goed presteren. Z e moeten 
ook een voortgangstoets afleggen. 
Ik vind wel dat je niet de suggestie 
moet wekken dat het podiumarties-
ten zijn.’

Maatschappelijk ondernemen
Sponsor Tap U itvaartzorg was heel 
enthousiast over het concert. ‘De 
sponsor had ook voor een fantas-
tische aankleding gezorgd met een 
soort receptie aan het eind. Daar 
waren we heel erg blij mee’, aldus 
Rob Goorhuis. ‘Juist door de hulp 
van een sponsor kunnen we onze 
polsstok wat verder laten reiken en 
dat vind ik toch wel heel erg fijn. 
Dankzij Tap kunnen we uit een 
ander vaatje tappen, zei ik in mijn 
openingswoord.’ 

De combinatie muziek en uitvaart-
zorg vindt Goorhuis niet vreemd. 
‘Als organist heb ik jarenlang bij 
uitvaarten gespeeld. Als iemand is 
overleden zie je iedere keer weer dat 
de lievelingsmuziek van de over-
ledene tevoorschijn wordt gehaald. 
Voor vrijwel iedereen is er in de 
muziek iets dat iemand heel dier-
baar was. De sponsor wil graag 
maatschappelijk ondernemen. Het 
is goed dat bedrijven zich bewust 
zijn in de samenleving te staan en 
het sociale verband zien. Een bedrijf 
is ergens gevestigd en profiteert 
ook van z’n omgeving. Het contact 
met Tap U itvaartzorg verloopt heel 
prettig’, aldus Rob Goorhuis. Over 
het concert zegt hij: ‘Ik ben niet zo 
gauw onvoorwaardelijk enthousiast. 
Ik wil altijd wel kanttekeningen 
plaatsen bij het presteren, omdat 
het altijd voor verbetering vatbaar 
is, maar dit was een buitengewoon 
goed evenement.’

Goorhuis beleeft hoogtepunt 
in muziekschoolcarriè re

door G uus G eebel

‘Ze zeggen wel eens dat iemand de sterren van de hemel speelt, maar dat gebeurde hier zondag echt’, 
zegt een laaiend enthousiaste R ob Goorhuis over het concert van de deelnemers aan de talentenopleiding 
van de Biltse Muziekschool. De talentenopleiding bestaat een jaar en zondag 29 juni werd voor het eerst 

naar buiten opgetreden. ‘Het was echt heel goed’, benadrukt de muziekschooldirecteur. 

Muz iekschooldirecteur Rob G oorhuis 
is laaiend enthousiast over de talen-
tenopleiding.

F ietstocht in K oninklijke omgeving
Op 23 juli a.s. organiseert het Woord en Daad comité  in deze regio voor de 
vijfde maal een fietstocht;  dit keer een Koninklijke fietstocht. Er wordt een 
maaltijd geserveerd en ' s avonds is er in de Hervormde Kerk in Lage Vuur-
sche een samenzangavond. De opbrengst van deze activiteit is bestemd voor 
het jaarproject van Woord en Daad: ‘Geef ontheemden een (t)huis’.
De fietstocht start tussen 10.00 uur en 11.00 uur op het erf van de boerderij 
van de familie van Wiggen, naast firma van der Krol, Maartensdijkseweg 
10 in Bilthoven. Bij de start is inschrijving mogelijk en een lunchpakket 
verkrijgbaar.
De fietstocht heeft een lengte van ongeveer 35 km en loopt van Lage Vuur-
sche naar Baarn, langs paleis Soestdijk naar Soest. Onderweg komt men 
langs mooie kastelen, herenhuizen, een kerk met een Koninklijke bank en 
een paleis. Onderweg zijn er diverse stops en wordt er een kinderactiviteit 
georganiseerd. Bij terugkeer op het vertrekpunt bestaat de gelegenheid tus-
sen 17.00 en 18.00 uur aan een maaltijd deel te nemen.
Om 19.30 uur is er een samenzangavond in de Hervormde Kerk van Lage 
Vuursche. De kosten van de fietstocht zijn 7,50 (volwassene), en 5,00 (kind) 
euro exclusief de kosten van lunch en/ of maaltijd. Aanmelden vooraf kan 
bij Marieke van Wiggen, tel. 035 6669190 of bij Wouda Dool, tel. 035 
53 13382.
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Zomertijd - kindertijd!

Week 29 2008
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 14 juli t/m zaterdag 19 juli 2008.

Kids&koekjes, 
cakejes of 
zoete broodjes
alleen nog 
water toevoegen
pakje 350 gram

Fred & Ed 
chocolade-
pasta
dubbel of 
hazelnoot
tube 330 gram

Raak kindercola
set 6 flesjes 
à 250 ml

Fred & Ed vlokkies 
melk of puur
pak 300 gram

Haribo kindermix
zak 300 gram

Kindermix ijsjes
surprise of festival
2 pakken à 9 of 10 stuks 
naar keuze

Snoetendoekjes
pak 40 stuks

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

Bijna vakantie…
Nog één weekje naar school en dan zomervakantie! Wij trakteren alvast door allerlei lekkere dingen extra voordelig aan te bieden! Bijvoorbeeld C1000 kindermix ijsjes, Fred & Ed broodbeleg en mix om met de kinderen koekjes, cakejes of broodjes te bakken. Dan kan de vakantie goed beginnen!

We wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe! Tot ziens bij C1000!
Johan de Zeeuw

503_ADV_CL3_WK29.indd   2 08-07-2008   16:27:22



Andragoge José  Franssen heeft het 
project voor dementerende ouderen 
ontwikkeld. Z ij is bibliothecaris met 
als aandachtsgebied senioren. Door 
haar ervaring met ouderen kwam 
ze op het idee ouderen verhalen en 
gedichten voor te gaan lezen in zorg-
centra en verpleeghuizen. Franssen 
ontdekte dat voorlezen wat toevoegt 

aan de kwaliteit van leven van oude-
ren. ‘Door de verhalen gingen oude-
ren weer met elkaar praten en werden 
herinneringen van vroeger opgehaald. 
Dat houdt het verband tussen vroeger 
en nu levendig. Een uurtje luisteren, 
praten en samenzijn haalt bewoners 
even uit hun isolement. Z e genieten 
er zichtbaar van.’ 

T raining 
De provincie U trecht verleende de 
Openbare Bibliotheken van Z eist, 
Soest en De Bilt (RU M) een project-
subsidie om het voorleesproject in 
het werkgebied van deze drie bibli-
otheken van de grond te tillen. De 
Z eister bibliotheek startte er twee jaar 
geleden in een aantal woonzorgcentra 
mee. Van hun ervaring is dankbaar 
gebruik gemaakt. Er zijn vrijwilligers 
gevonden die aan deze voorleesacti-
viteit willen meewerken. Z ij volgden 
samen met de activiteitenbegeleiders 
uit de instellingen een studiedag over 
de belevingswereld van ouderen. Het 
ging onder andere over de mogelijk-
heden die er zijn, hoe dementerenden 
reageren en wat ze wel of niet meer 
kunnen. 

Vrijwilligers
In wooncentrum De Schutsmantel 
lezen elke woensdagmorgen twee 
vrijwilligers een groep van rond tien 
bewoners voor. Het begint met koffie-
drinken. Afhankelijk van het niveau 
van de groep wordt vervolgens een 
aantal verhalen of gedichten voorge-
lezen. 

Daarna kan er een gesprek op gang 
komen. De activiteitenbegeleidster 
kent de bewoners en is een belangrij-
ke schakel tussen de bewoners en de 
vrijwilligers. Op de meerzorgafdeling 
wordt ook regelmatig voorgelezen. 
De bibliotheek is betrokken geweest 
bij het zoeken van vrijwilligers en 
heeft de contacten met de activitei-
tenbegeleiders gelegd. De bibliotheek 

zorgt eveneens voor de benodigde 
boeken. ‘Luisteren in je leunstoel’ 

draait ook in woon- en zorgcentrum 
De Koperwiek.

Tot op heden moeten bezoekers met 
hun auto vanaf de Groenekanseweg 
door de tuin van Huize Voordaan naar 
het Dorpshuis rijden. In het verleden 
leidde dit tot irritatie bij de eigenaar 
van Huize Voordaan, omdat velen dit 
zagen als openbaar terrein. Er werden 
honden uitgelaten en auto’s crosten 
rond op het grasveld. Er was een dui-
delijke wens het terrein af en toe te 
kunnen afsluiten, zodat duidelijk zou 
zijn dat het privé terrein is. 

De plannen voor een nieuwe en bre-
dere brug zijn niet nieuw. Bij de 
verkoop in 1999 van Huize Voordaan 
door de toenmalige gemeente Maar-
tensdijk is overeengekomen dat de 
koper zou zorgen voor een nieuwe en 
bredere brug aan de achterzijde. Bijna 
een decennium lang wordt er gesteg-

geld over de aanleg ervan bij de Gro-
thelaan, waardoor het parkeerterrein 
van het dorpshuis De Groene Daan 
bereikbaar zou worden vanaf deze 
laan. De bestaande voetgangersbrug 
daar ter plaatse zou dan vervangen 
worden door een autobrug. 

Na realisatie van deze brug kan en 
mag niet meer gebruik gemaakt wor-
den van de weg over het terrein van 
het aangrenzende landhuis Voordaan. 
Met grote voortvarendheid is er recent 
in stijl met het landschap een mooie 
houten brug aangelegd. 

Oude eik
De brug ligt heel dicht bij een meer 
dan driehonderd jaar oude eik. Dit 
zal de oudste boom in Groenekan 
zijn. Een aantal personen en organi-

saties in Groenekan houden zich al 
vanaf 1999 bezig met de aanleg van 
de brug. Dit om te voorkomen dat 
de aanleg het wortelstelsel van deze 
eeuwenoude eik door de noodzake-
lijke geachte grondwerkzaamheden 
zou gaan aantasten. De constructie 
van de brug is gelukkig zodanig dat er 
geen grondwerkzaamheden verricht 
hoefden te worden. 

Bestrating
De gemeente is de opdrachtgever 
voor de bestrating vanaf de Grothel-
aan naar de brug en voor de bestrating 
vanaf de brug naar het parkeerter-
rein. Afgelopen vrijdag heeft overleg 
plaatsgevonden met de gemeente en 
de aannemer over de juiste ligging 
van genoemde bestratingen en het te 
gebruiken materiaal. Dit gesprek was 

nodig om te voorkomen dat de lig-
ging van de weg en het te gebruiken 
bestratingsmateriaal ten koste zou 
gaan van deze beeldbepalende boom. 
De aannemer is afgelopen maandag 
14 juli aan de slag gegaan en hoopt 
tegen het einde van deze week - 

het begin van de bouwvakvakantie 
- de klus geklaard te hebben. Aan een 
jarenlange slepende kwestie en soms 
frustrerende situaties over de toe-
gang naar het parkeerterrein van het 
Dorpshuis is dan wellicht een einde 
gekomen.

Brug naar parkeerplaats dorpshuis 
gerealiseerd

door Henk van de B unt

E indelijk is de brug achter huize Voordaan in Groenekan er dan en nog wel voor de zomer, zoals door 
het College van Burgemeester en Wethouders van de Bilt was toegezegd. Het college had besloten mee te 

werken aan de ontsluiting van het parkeerterrein van het Groenekanse Dorpshuis door middel 
van een brug vanaf de Grothelaan.
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De Hydrangea
macrophylla is weer
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in de kleuren: blauw, wit
en rood. Potmaat 23 cm.

Tuinhortensia
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Wethouder start voorleesproject door 
zelf voor te lezen

door G uus G eebel

Muisstil was het woensdag 9 juli in wooncentrum De Schutsmantel toen wethouder Herman Mittendorff 
een verhaal van Y oup van ’t Hek voorlas. Hij deed dat op een bank in een jaren vijftig interieur en opende 

daarmee het voorleesproject ‘Luisteren in je leunstoel’. Vestigingsmanager van De Schutsmantel A gatha 
Steenbergen vertelt dat het project dank zij vrijwilligers en activiteitenbegeleiders kan draaien. Zij wenst de 

bewoners vele mooie luisteruurtjes toe.

A gatha Steenbergen, vestigingsmanager van De Schutsmantel, bekijkt een 
boek waaruit wordt voorgelez en met bibliotheekdirecteur Lieneke Koot 
(rechts).

De brug in de bocht van de G rothelaan ter ontsluiting van de parkeerplaats 
van de G roene Daan is aangelegd z onder het wortelstelsel van de meer dan 
300 jaar oude eik aan te tasten.

Wethouder Herman Mittendorff leest voor uit een boek van Y oup van ’ t Hek.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

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

•	Bilthoven:	herinrichten	Van	Dijckschool,	tot	eind	juli	2008;

•	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalig	gemeentewerf	Maartensdijk;

A anvragen om vergunning 
( artikel 41 Woningwet)
R eguliere bouwaanvraag
•		Bilthoven,	 Palestrinalaan	 9,	 uitbrei-
den	woning;

•		Bilthoven,	Pr.	Hendriklaan	26,	gedeel-
telijk	 vergroten	 berging,	 en	 wijzigen	
achtergevel	en	linkerzijgevel;

•		Bilthoven,	 Spoorlaan	 17,	 uitbreiden	
woning;

•		De	 Bilt,	 Park	Arenberg	 115,	 uitbrei-
den	woning	en	bijgebouw;

•		Westbroek;	Dr.	Welfferweg	33,	plaat-
sen	veldschuur.

Reguliere	bouwaanvraag	2e	fase
•		De	 Bilt,	 Dorpsstraat	 85,	 oprichten	
dakopbouw.

Lichte	bouwaanvraag
•		Bilthoven,	 Gezichtslaan	 63,	 uitbrei-
den/verbouwen	woning;

•		Bilthoven,	 Nicolailaan	 6,	 plaatsen	
vlaggenmast;

•		Bilthoven,	Rogier	van	de	Weydenlaan	
71,	oprichten	dakkapel;

•		De	Bilt,	Akker	20,	vergroten	woning;
•		De	Bilt,	Park	Arenberg	19,	uitbreiden	
woning;

•		De	Bilt,	 Park	Arenberg	 53,	 verande-
ren/vergroten	woning	met	berging;

•		De	Bilt,	Soestdijkseweg	Zuid	87	C	2,	
intern	veranderen	woning;

•		De	 Bilt,	 Westerlaan	 4,	 uitbreiden	
woning;

•		Groenekan,	 Vijverlaan	 4,	 uitbreiden	
woning.

Sloopaanvraag	
•		Bilthoven,	 Soestdijkseweg	Zuid	 119,	
slopen	paardenstallen;

•		Bilthoven	 Beetslaan	 40,	 gedeeltelijk	
slopen	van	de	woning.

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

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

Vrijstellingen 
Overeenkomstig	het	bepaalde	in	artikel 
19a lid 4,	 van	 de	 Wet	 op	 de	 Ruim-
telijke	 Ordening	 maken	 burgemeester	

en	wethouders	 	 van	 gemeente	De	Bilt	
bekend	 dat	 bij	 afdeling	 Vergunningen	
en	Toezicht	gedurende	zes	weken	voor	
iedereen	ter	inzage	liggen	de	verzoeken	
om	vrijstelling	als	bedoeld	in:

artikel 17 	van	de	wet	op	de	Ruimtelijke	
Ordening	voor:
•		Maartensdijk,	Groenstrook	Pr.	 	Bern-
hardlaan,	plaatsen	bouwbord.

De	 termijn	 van	 terinzagelegging	 start	
de	 dag	 na	 de	 publicatie.	 Gedurende	
de	 termijn	 van	 terinzagelegging	 kan	
iedereen	zijn	zienswijze	tegen	het	voor-
nemen	om	vrijstelling	te	verlenen	naar	
voren	brengen	bij	burgemeester	en	wet-
houders	van	gemeente	De	Bilt	(Postbus	
300,	3720	AH	Bilthoven).

Verleende	bouwvergunningen
•		Bilthoven,	Kometenlaan	 42,	 plaatsen	
erker	voorgevel	(3-7-2008);

•		Bilthoven,	 Soestdijkseweg	Zuid	 239,	
plaatsen	dakkapel	(4-7-2008);

•		Bilthoven,	 Schutterslaan	 5,	 plaatsen	
dakkapel	(3-7-2008);

•		Bilthoven,	Willem	de	Zwijgerlaan	40,	
veranderen	zijgevel	loods	(3-7-2008);

•		Bilthoven,	 H.	 Segherslaan	 22,	 plaat-
sen	 hekwerk	 met	 twee	 gemetselde	
poeren	(4-7-2008);

•		Bilthoven,	 2e	Brandenburgerweg	 46,	
plaatsen	dakkapel	(7-7-2008);

•		Bilthoven,	Pr.Hendriklaan	26,	gedeel-
telijk	 vergroten	 berging	 en	 wijzigen	
achtergevel	 en	 linkerzijgevel	 (7-7-
2008);

•		Bilthoven,	 Paltzerweg	 2,	 uitbreiden	
woning	(7-7-2008);

•		Bilthoven,	Van	Dijcklaan	23,	uitbrei-
den	woning	(8-7-2008);

•		Groenekan,	Versteeglaan	142,	uitbrei-
den	woning	(8-7-2008);

•		Bilthoven,	Gerard	Doulaan	25,	plaat-
sen	erfafscheiding	(8-7-2008);

•		Bilthoven,	 Ruysdaellaan	 19,	 vergro-
ten	berging	(8-7-2008);

•		Bilthoven,	 Steenen	 Camer	 44,	 uit-
breiden	woning	en	plaatsen	dakkapel	
voorzijde	(9-7-2008);

•		Bilthoven,	 Ten	 Katelaan	 19,	 uitbrei-
den	woning	(9-7-2008);

•		Maartensdijk,	 Otto	 Doornenbalweg	
13,	 plaatsen	 dakopbouw	 op	 berging	
(9-7-2008).

Verleende	bouwvergunning	1e	fase
•		De	Bilt,	Hessenweg	181	A,	uitbreiden	
woning/winkelruimte	(4-7-2008);

•		De	 Bilt,	 De	 Holle	 Bilt	 2,	 oprichten	
oranjerie	 met	 ondergrondse	 parkeer-
kelder,	 zwembad	 en	 een	 gastenver-
blijf	(7-7-2008).

Verleende	bouwvergunning	2e	fase
•		De	Bilt,	Spoorlaan	48,	oprichten	twee	
woningen	(30-6-2008).

Verleende	sloopvergunning
•		Rectificatie:	 Bilthoven,	 Spoorlaan	
242,	 slopen	 berging	 moet	 zijn	 Juli-
analaan	 242,	 slopen	 berging	 (26-6-
2008);

•		Maartensdijk,	Nachtegaallaan	36,	ver-
wijderen	 asbesthoudende	 leien	 van	
dakpyramides	(7-7-2008);

•		Maartensdijk,	 Dr.	 J.J.F.	 Steijlingweg	

30,	slopen	schuur	(3-7-2008).

Vindt	 u	 dat	 u	 door	 één	 van	 de	 boven-
staande	 besluiten	 rechtstreeks	 in	 uw	
belang	 bent	 getroffen?	Dan	 kunt	 u	 op	
grond	 van	 de	Algemene	wet	 bestuurs-
recht	 een	 gemotiveerd	 bezwaarschrift	
indienen	 bij	 het	 college	 van	 B&W.	 U	
moet	 dat	 doen	 binnen	 zes	 weken	 van	
de	 dag	 na	 de	 verzenddatum	 (=datum	
achter	 de	 verleende	 vergunning)	 van	
het	besluit.	Ook	al	dient	u	een	bezwaar-
schrift	 in,	 dan	 mag	 toch	 van	 de	 ver-
leende	 vergunning	 gebruik	 worden	
gemaakt.	 Als	 u	 dat	 wilt	 voorkomen,	
dan	 kunt	 u	 tegelijk	 met	 het	 indienen	
van	een	bezwaarschrift	 een	voorlopige	
voorziening	 aanvragen	 bij	 de	 voorzie-
ningenrechter	van	de	 rechtbank,	sector	
Bestuursrecht,	Postbus	13023,	3507	LA	
Utrecht.	 U	 moet	 voor	 een	 dergelijke	
voorziening	 griffierecht	 betalen.	 Voor	
meer	informatie	over	de	hoogte	daarvan	
kunt	u	contact	opnemen	met	de	griffier	
van	de	rechtbank.

Wilt	u	bouwinformatie	of	 ter	 inzage	
liggende	 stukken	 inzien?	Maak	 dan	
een	afspraak	met	de	afdeling	Vergun-
ningen	 en	 Toezicht	 	 op	 werkdagen	
van	 8.30	 uur	 tot	 12.30	 uur	 via	 tele-
foonnummer	(030)	228	94	11.	
Voor	 ter	 inzage	 liggende	 stukken	 en	
overige	 informatie	 (geen	 bestem-
mingsplan)	 kunt	 u	 zonder	 afspraak	
op	 bovengenoemde	 openingstijden	
bij	ons	langskomen.	

N ieuwe wet ruimtelijke ordening 
Op	1	juli	2008	is	de	nieuwe	Wet	ruimte-
lijke	ordening	in	werking	getreden.	
In	de	nieuwe	wet	verandert	 een	 aantal	
belangrijke	zaken:
•		De	periode	voordat	een	bestemmings-
plan	 onherroepelijk	 is	wordt	 verkort.	
Goedkeuring	door	de	Provincie	is	niet	
langer	nodig;

•		De	mogelijkheid	om	volgens	de	arti-
kel	19-procedure	vrijstelling	te	verle-
nen	voor	bouwplannen	die	niet	passen	
in	 het	 bestemmingsplan,	 vervalt.	 Er	
moet	dan	een	nieuw	bestemmingsplan	
of	een	projectbesluit	worden	gemaakt.	
Alleen	voor	betrekkelijk	kleine	afwij-
kingen	van	het	bestemmingsplan	blij-
ven	 bepaalde	 ontheffingsmogelijkhe-
den	 bestaan.	 Deze	 zijn	 opgesomd	 in	
artikel	 4.1.1	 van	 het	 Besluit	 ruimte-
lijke	ordening.

Meer	 informatie	 over	 de	 Nieuwe	Wet	
ruimtelijke	ordening	vindt	u	op	de	web-
site	van	de	gemeente	de	Bilt	of	ministe-
rie	van	VROM,	www.VROM.nl		

Aanpassing	welstandsnota
Op	 15	 juli	 2008	 heeft	 het	 college	 van	
Burgemeester	 en	 wethouders	 besloten	
dat	 een	 concepttekst	 voor	 aanpassing	
van	 de	 welstandsnota	 wordt	 vrijgege-
ven	voor	inspraak.	

Waarom	aanpassing?
Reden	voor	de	aanpassing	is	de	geplan-
de	herontwikkeling	van	het	Hessingter-
rein,	gelegen	aan	de	Utrechtseweg	341	
te	De	Bilt.	Op	grond	van	hoofdstuk	10	
van	 de	 welstandsnota	 dienen	 er	 voor	
(her)ontwikkelingslocaties	 aanvullende	
welstandscriteria	te	worden	vastgesteld.	
Deze	 criteria	 zijn	 specifiek	 bedoeld	
voor	het	te	ontwikkelen	gebied.		

Inspraakprocedure
De	 concepttekst	 voor	 aanpassing	 van	
de	 welstandsnota	 ligt	 ter	 inzage	 vanaf	
17	 juli	 tot	 en	 met	 27	 augustus	 2008	
voor	inwoners	van	gemeente	De	Bilt	en	
belanghebbenden.	 In	 deze	 periode	 kan	
de	concepttekst	worden	ingezien	op	het	
gemeentehuis	 aan	 de	 Soestdijkseweg	
Zuid	173	in	Bilthoven.	Inspraakreacties	
kunnen	 tot	 en	 met	 27	 augustus	 2008	
bij	 voorkeur	 schriftelijk	 worden	 inge-
diend.	 U	 kunt	 uw	 reactie	 sturen	 aan	
gemeente	De	Bilt,	afdeling	Vergunnin-
gen	en	Toezicht,	Postbus	300,	3720	AH	
Bilthoven.	

Wat	gebeurt	er	met	uw	reactie?
Alle	 reacties	 worden	 opgenomen	 in	
een	eindverslag.	Dit	eindverslag	wordt	
toegestuurd	 aan	 alle	 indieners	 van	 een	
inspraakreactie.	 Als	 een	 reactie	 aan-
leiding	 geeft	 tot	 aanpassing	 van	 de	
concepttekst,	 dan	 wordt	 dit	 vermeld	
in	 het	 eindverslag.	 De	 aanpassing	 van	
de	 welstandsnota	 wordt,	 samen	 met	
het	eindverslag	van	de	inspraak	aan	de	
gemeenteraad	voorgelegd.	De	raad	stelt	
de	 aanpassing	 van	 de	 welstandsnota	
vast.

Vragen
Voor	 vragen	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	de	 afdeling	Vergunningen	en	Toe-
zicht	 middels	 telefoonnummer	 (030)	
228	91	80.

Openbare	kennisgeving	kapvergunning

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	wet-
houders	van	gemeente	De	Bilt	heeft	op	
basis	van	artikel	4.3.2.	van	de	Algeme-
ne	 plaatselijke	 verordening	 2007	 (t/m	
2e	 wijziging)	 gemeente	 De	 Bilt	 een	
kapvergunning	verleend	voor:

De Bilt/ Bilthoven:
•		1	 conifeer,	 Oranje	 Nassaulaan	 49	
(7-7-2008);																												

•		1	grove	den	en	1	abies,	A.	Cuyplaan	
54	(7-7-2008);

•		1	grove	den	en	1	conifeer,	Julianalaan	
210		(7-7-2008);																																						

•		1	 conifeer,	 Ds.	 Sanderuslaan	 8	 (7-7-
2008);	

•		1	conifeer,	Vermeerlaan	3	(7-7-2008);
•		1	berk,	B.	van	Heemstrakwartier	229	
(7-7-2008);

•		5	taxus,	1	hulst	en	conifeer,	Hercules	
Segherslaan	22	(7-7-2008);

•		1	 blauwspar,	 Overboslaan	 72	 (7-7-
2008);

•		20	coniferen,	Soestdijkseweg	Zuid	15	
(7-7-2008);

•		1	 berk	 (noodkap),	 Soestdijkseweg	
Noord	428	(10-7-2008);

•		1	esdoorn,	Sweelincklaan	16a	 (10-7-
2008);

•		1	berk,	Oude	Brandenburgerweg	121	
(10-7-2008);

•		1	 douglasspar	 en	 1	 esdoorn,	 Zweer-
slaan	18	(10-7-2008).

Groenekan:
•		1	 inlandse	 eik,	 Nieuwe	 Weteringse-
weg	52	(7-7-2008).

Maartensdijk:
•		1	 berk,	 Kon.	 Julianalaan	 27	 (7-7-
2008);

•		1	inlandse	eik,	Gem.	berm	thv	Dorps-
weg	184	(10-7-2008).

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

Samenlevingszaken

Verordening	 leerlingenvervoer	
gemeente De Bilt

Het	College	 van	 de	 gemeente	De	Bilt	
maakt	het	volgende	bekend:
De	 raad	 heeft	 in	 haar	 vergadering	
van	 26	 juni	 2008	 de	 Verordening	 tot	
wijziging	 van	 de	 Verordening	 leerlin-
genvervoer	 gemeente	 De	 Bilt	 2002	
vastgesteld.	 Deze	 verordening	 treedt	
met	 terugwerkende	kracht	 in	op	1	 juli	
2008.	De	Verordening	bevat	gewijzigde	
regels	met	betrekking	tot	de	uitvoering	
van	 het	 bepaalde	 in	 artikel 4	 van	 de	
Wet	op	het	primair	onderwijs	en	 in	de	
Wet	op	de	expertisecentra	en	de	Wet	op	
het	voortgezet	onderwijs.

T er inzage
De	verordening	ligt	tijdens	kantooruren	
ter	 inzage	 bij	 het	 informatiecentrum	
van	 het	 gemeentehuis,	 Soestdijkseweg	
Zuid	173	 in	Bilthoven.	Tegen	betaling	
van	 een	 legesbedrag	 kunt	 u	 een	 kopie	
krijgen.

B ilthoven, 1 6  juli 2 0 0 8

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

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Samenlevingszaken
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V ervolg van pagina 10 Onderzoek 
Dorpshuis Westbroek

De gemeente start deze zomer met een onderzoek naar de gebruiksmoge-
lijkheden van het dorpshuis in Westbroek. Dit gebeurt in het kader van het 
kleine kernen beleid dat er op gericht is de leefbaarheid in de dorpen te 
versterken. De provincie stelt voor dit onderzoek subsidie beschikbaar en 
is ook betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Voorwaarde bij de 
subsidie is dat de resultaten eind 2008 bekend zijn. 

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of het dorpshuis voldoet 
aan de wensen van de huidige gebruikers en of er wellicht nog andere 
functies/  gebruikers aan kunnen worden toegevoegd. Deze zomer spreekt 
de gemeente met huidige en mogelijk nieuwe gebruikers. Vervolgens zal 
komend najaar een adviesbureau de wensen voor een dorpshuis verder 
in kaart brengen. Hierbij zal ook de bevolking van Westbroek worden 
betrokken. Vervolgens onderzoekt het adviesbureau of de wensen van de 
(toekomstige) gebruikers passen binnen het huidige dorpshuis of dat er aan- 
of verbouw moet plaatsvinden. Ook worden de financiële mogelijkheden 
voor uitbreiding van het dorpshuis onderzocht. Op basis van het onderzoek 
kan de gemeenteraad naar verwachting begin 2009 besluiten of er budget 
beschikbaar komt om é é n van de ontwikkelingsmogelijkheden verder uit 
te werken.  

Indien u vragen heeft over dit onderzoek kunt u na 11 augustus contact 
opnemen met de projectleider, Marianne van Ammers op (030) 228 94 25 
of via ammersm@debilt.nl.  

Overlast 
overhangend groen

Regelmatig komen er klachten bij de gemeente binnen over overlast van 
overhangend groen van particuliere tuinen. Hagen die te breed zijn uitge-
groeid en takken die over het trottoir hangen. Voetgangers worden hierdoor 
belemmerd in het gebruik van trottoir, waardoor gevaarlijke situaties kun-
nen ontstaan. Moeders met kinderwagens, rolstoelgebruikers en mensen die 
minder goed ter been zijn moeten noodgedwongen gebruik maken van de 
drukke rijbaan met alle gevolgen van dien. 

Ook kan het uitzicht bij een verkeerskruising zodanig ontnomen zijn dat 
ook hier gevaarlijke situaties ontstaan.
Laaghangende takken van grote bomen die over de rijweg hangen zorgen 
tevens ook regelmatig voor overlast. Grotere wagens waaronder de huis-
vuilwagen kunnen er niet onderdoor.

Aan de bewoners wordt vriendelijk gevraagd hier de komende tijd aandacht 
aan te besteden en zonodig extra snoeiwerk te verrichten.

De afdeling Beheer Openbare Ruimte (B.O.R.) van de gemeente De Bilt 
zal hier de komende tijd ook op gaan controleren, zonodig zal de bewoner 
hierop worden aangesproken en/ of een brief in de bus ontvangen.

De gemeente zal natuurlijk ook haar eigen groenvoorzieningen controle-
ren en de nodige snoeiwerkzaamheden verrichten. Kent u gemeentelijke 
groenvakken die gevaar opleveren voor de weggebruikers dan kunt u dit 
telefonisch doorgeven met vermelding van straatnaam en huisnummer aan 
gemeente De Bilt telefoonnummer (030) 228 94 11.

Waar kunt u op letten?
•	 	Zorg	 ervoor	 dat	 uw	 woning	 een	

bewoonde indruk maakt;  zorg dat 
de post uit de brievenbus gehaald 
wordt (of laat uw post door TNT 
post bewaren) laat het gras maaien 
door de buren en laat het licht aan 
en uit gaan door gebruik te maken 
van een tijdschakelaar. 

•	 	Vertel	 uw	 buren	 wanneer	 u	 weg	
gaat en terugkomt. Laat ze eventu-
eel hun (tweede) auto parkeren op 
uw oprit.

•	 	Zet	 geen	 waardevolle	 spullen	 in	

het zicht. Tegenwoordig werken 
woninginbrekers veel meer buit-
gericht. LCD -en plasmaschermen 
zijn gewilde objecten, evenals lap-
tops die voor het grijpen liggen

•	 	Zorg	voor	goede	sloten.	Kijk	voor	
een goed beveiligde woning op 
www.politiekeurmerk.nl. 

•	 	Berg	 sleutels	 van	 raam-	 en	 deur-
sloten goed op. Berg reservesleu-
tels op of leg ze in een kluis en doe 
er geen label aan.

•	 	Laat	nooit	sleutels	aan	de	binnen-
zijde van het slot zitten.

•	 	Deuren,	 ook	 achterdeuren,	 kunt	 u	
verlichten door plaatsing van een 
buitenlamp die reageert op bewe-
ging of door een lamp met een 
schemerschakelaar.

•	 	Berg	 ladder,	 tuinmeubilair	 en	 kli-
ko’s altijd op en laat geen (tuin)
gereedschap rondom uw woning 
liggen. 

•	 	Registreer	 uw	 waardevolle	 spul-
len: graveer waardevolle spullen 
met postcode/ huisnummer, maak 
foto’s van sieraden en noteer serie-
nummers van elektronica waardoor 

de politie ze sneller bij u terug kan 
brengen.

•	 	Spreek	niet	in	op	het	antwoordap-
paraat dat u weg bent. 

•	 	Als	 buurtbewoners	 kunt	 u	 voor	
elkaar een oogje in het zeil houden 
bij	 afwezigheid.	 Ziet	 u	 iets	 ver-
dachts, bel de politie via 112!

•	 	Tevens	willen	wij	u	nog	wel	mee-
geven dat inbrekers ook hun slag 
kunnen slaan op uw vakantieadres. 
Dus wees altijd alert en tref ook 
de nodige voorzorgmaatregelen op 
uw vakantieadres.

Op www.politiekeurmerk.nl vindt u 
meer informatie over inbraakpreven-
tie en adressen van Politie Keurmerk-
erkende bedrijven in uw regio. Deze 
bedrijven geven adviezen, dan wel 
helpen u met het beter beveiligen van 
uw woning. 

M et een geru s t hart op v akantie
Verminder uw kans op woninginbraak

Voor de meeste mensen staat de zomervakantie weer voor de deur. Heeft u al maatregelen genomen 
om woninginbraak te voorkomen als u een paar dagen of weken weg bent?  Wij willen u een aantal tips 

geven om te voorkomen dat u bij thuiskomst een onaangename verrassing te wachten staat.  

Bij verdachte 
situatie 

112 bellen
Als u getuige bent van een verdach-
te situatie of een woninginbraak, 
neem dan direct contact op via het 
alarmnummer 112 met de politie. 
Let op het signalement van de ver-
dachte personen en op kenmerken 
van eventuele vervoersmiddelen, 
zoals merk, type, kleur en het ken-
teken.
U w informatie kan cruciaal zijn 
voor de opsporing en aanhouding 
van de verdachte(n). Niet spoedei-
sende informatie kunt u doorgeven 
via het algemene nummer 0900-
8844 of Meld Misdaad anoniem 
0800-7000.

De explosie vond plaats tijdens het 
slopen van de bunker die op dit ter-
rein staat. De bedoeling was om de 
bunker met explosieven gefaseerd te 
slopen. Met de geplaatste explosieven 
zou het puin van de bunker naar bin-
nen vallen. Echter om nog onduide-
lijke redenen is puin omhoog gescho-
ten en in de naastgelegen woonwijk 
terecht gekomen. Brokstukken zijn 
neergekomen in een gebied dat zich 
uitspreidt tussen de Planetenbaan, 
Olberslaan, Halleylaan en Kome-
tenlaan. Gelukkig hebben zich geen 
persoonlijke ongelukken voorgedaan. 
Wel is er sprake van schade aan hui-
zen en auto’s.

Direct dezelfde avond heeft de 
gemeente een informatieavond geor-
ganiseerd voor de omwonenden om 
hen te informeren en hun eerste vra-
gen te beantwoorden.

De afgelopen dagen zijn de direct 
omwonenden dagelijks via een bewo-
nersbrief op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen na de explosie. 
De bewoners konden met hun vragen 
overdag en ’s avonds bij de gemeente 
terecht. Daarnaast heeft burgemeester 
Gerritsen dagelijks enkele bewoners 
van de wijk opgezocht om naar hun 
ervaringen te luisteren en eventuele 
vragen te beantwoorden.
Vrijdagavond 11 juli konden de bewo-
ners op een tweede informatieavond 
toelichting vragen op de gang van 
zaken en heeft burgemeester Gerrit-
sen samen met de bewoners terugge-
keken naar alle gebeurtenissen rond 
de explosie.

Voorgeschiedenis
Eind mei heeft de gemeenteraad 
besloten de bunker op het Larenstein 
terrein te slopen vanuit veiligheids-

overwegingen. De bunker dateert 
uit de jaren vijftig en zou gebruikt 
worden als commandobunker bij een 
atoomaanval. De deuren van de bun-
ker werden regelmatig opengebroken 
waardoor iedereen toegang had en 
onveilige situaties ontstonden. Als de 
deur van deze bunker bijvoorbeeld 
dichtvalt, kan men deze niet van 
binnenuit openen. Bovendien kun-
nen mensen door de dikte van de 
muren niet om hulp vragen. Daarom 
is besloten om vooruitlopend op de 
ontwikkeling van het bedrijventer-
rein, de bunker te slopen.

Onderzoek
Direct na het incident is burgemeester 
Gerritsen naar het gebied gegaan. 
De hulpdiensten hebben een eerste 
schouw	in	het	gebied	gedaan.	Ze	heb-
ben gekeken of er woningen onklaar 
waren geraakt of schade hadden 
opgelopen als gevolg van de explo-
sie. Huiseigenaren die al op vakantie 
waren, zijn opgespoord en ook zo 
snel mogelijk geï nformeerd.

Het is nog onduidelijk hoe het heeft 
kunnen gebeuren dat de explosieven 
naar buiten toe zijn geëxplodeerd en 
puin omhoog de woonwijk is inge-
schoten. De gemeente laat dit door 
het onderzoeksbureau COT (Cri-
sis Onderzoeksteam) onderzoeken. 
Maandag 14 juli is het COT, Instituut 
voor Veiligheid en Crisiscommuni-
catie gestart met het onderzoek. Het 
COT onderzoekt zowel de (techni-
sche) aanpak, de communicatie van 
het slooptraject, de vergunningspro-
cedure als het crisismanagement na 
de explosie. Tijdens het onderzoek 
hoort het COT ook de omwonen-
den. In september verwacht het COT 
haar onderzoeksresultaten te kunnen 
presenteren. Daarnaast vindt er een 

onderzoek van de Arbeidsinspectie 
plaats.
De werkzaamheden voor de sloop van 
de bunker zijn direct stilgelegd totdat 
de uitkomsten van de onderzoeken 
naar de oorzaken bekend zijn é n met 
de omwonenden zijn besproken.

Schademeldingen
Diverse omwonenden hebben hun 
opgelopen schade ondertussen bij de 
gemeente gemeld. Het gaat hierbij 
met name om schade aan auto’s en 
daken. De gemeente heeft gedupeer-
den een voorschotregeling aangebo-
den zodat deze bewoners eventuele 
kosten van de opgelopen schade kun-
nen betalen. 

A chtergebleven exp losieven
Op het terrein zijn explosieven ach-
tergebleven die niet zijn afgegaan. 
De gemeente heeft aan de experts 
van het Explosieven Opruimingscom-
mando van de Koninklijke Land-
macht (EOCKL) gevraagd of deze 
achtergebleven explosieven veilig 
kunnen worden verwijderd, zonder 
explosie. Inmiddels heeft het EOCKL 
laten weten dat handmatige verwij-
dering in principe mogelijk is. De 
Arbeidsinspectie heeft gevraagd om 
een second opinion van een ander 
expertisebureau. De gemeente heeft 
TNO gevraagd deze second opinion 
uit	 te	 voeren.	 Zodra	 de	 analyse	 van	
TNO binnen is, zal de Arbeidsin-
spectie bepalen of en op welke wijze 
handmatige verwijdering is toege-
staan. Voordat de gemeente tot uit-
voering overgaat, zullen wij eerst in 
contact treden met de omwonenden. 

Meer informatie
Op de gemeentelijke website www.
debilt.nl staat alle informatie over de 
explosie op het Larenstein terrein.

E xp losie Larenstein - een overzicht
Vorige week maandag 7 juli om 18.45 uur werd De Bilt opgeschrikt door een exp losie op het toekomstige 

bedrijventerrein Larenstein. E en overzicht van de gebeurtenissen van de afgelopen week.

V ervolg op pagina 12



M ed ed el ing:  H et gem eentenieu w s  is  v o l l ed ig in d ez e ru briek o p geno m en.  A l l een v o o r d e bekend m akingen en 
v ergu nningen is  een s el ectie o p geno m en,  w aarbij  in ied er gev al  al l e inf o rm atie o v er d e d o rp s kernen w o rd t 
v erm el d .  V o l l ed ige v erm el d ing v an d e bekend m akingen v o o r d e kernen De B il t en B il tho v en s taan w ekel ij ks  in d e 
B il tB u is / B C  en o p  d e w ebs ite v an d e gem eente De B il t w w w . d ebil t. nl .

N achtafsluiting toerit 31 ( R ing U trecht)  A 27
R ijkswaterstaat voert tot en met zaterdag 19 juli doordeweeks 

tussen 21.00 uur en 05 .00 uur werkzaamheden uit aan de toerit 31 ( R ing U trecht)  van de A 27 . 
Hiervoor moet de toerit worden afgesloten. 

Omleidingsroutes
Verkeer met bestemming A27 richting Breda.
➔  Verkeer komend vanaf de Albert Schweitserdreef wordt omgeleid via de Darwindreef en 

Eykmanlaan. Bij het Eykmanplein linksaf. Vervolgens over de Kardinaal de Jongweg en de Biltse 
Rading. Bij toerit 30 (Veemarkt) kan de A27 weer bereikt worden. De omleidingsroute is met gele 
borden aangegeven met de letter " O" . 

Verkeer met bestemming A27 richting Hilversum. 
➔  Verkeer komend vanaf de Albert Schweitzerdreef wordt omgeleid via de Eindhovendreef-Z uid 

en de Koningin Wilhelminaweg (N417) richting Maartensdijk. Bij de N234 kan via toerit 32 
(Bilthoven) de A27 weer bereikt worden. De omleidingsroute is met gele borden aangegeven met 
de letter " H" . 

Beperkte openstelling publiekszaken 
en Servicepunt in de schoolvakantie

Net zoals voorgaande jaren zijn de openingstijden van de afdeling Publiekszaken en van het Servicepunt 
van de gemeente De Bilt in Maartensdijk in de zomervakantie gewijzigd.

Publiekszaken
Van maandag 21 juli tot en met vrijdag 29 augustus is de afdeling Publiekszaken (Burgerzaken, Belastingen, 
Vergunningen en Toezicht en het Z orgloket), geopend op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur.

Dus:  I n dez e periode gé é n middag-  en avondopenstelling op dinsdag!

Servicepunt
Van maandag 21 juli tot en met vrijdag 29 augustus is het servicepunt, Tolakkerweg 219 in Maartensdijk, 
allé é n geopend op maandag van 14.00 –  17.00 uur.

Dus:  I n dez e periode gé é n avondopenstelling op maandag en gé é n openstelling op donderdag!

V ervolg van pagina 1 1

Afgelopen week waren Stan Laurel en Oliver Hardy 
in ons land. Althans, daar leek het op. Kranten, radio 
en TV besteedden uitgebreid aandacht aan het twee-
tal. Altijd goed voor de komkommertijd. Natuurlijk 
zijn de twee al lang dood maar de internationale fan-
club van het illustere tweetal, de ‘Sons of the desert’ 
hield haar jaarvergadering in Nederland wat ze dan 
‘convention’ noemen. In het prachtige Tuschinski 
theater in Amsterdam, gebouwd in de dertiger jaren, 
werd een bijzondere voorstelling gegeven. 

Er werden verschillende films vertoond. Eé n uit de 
‘stomme’ periode van het tweetal, waarbij de muziek 
werd verzorgd door een orkest. Ook traden er twee 
‘look-alikes’ op met een goochelact die, hoe kan het 

ook anders, volledig in het honderd liep. In de zaal 
veel Laurel en Hardy fans en natuurlijk ook veel 
‘Sons of the desert’. Vreemde mensen, getooid met 
een fez. Veelal van middelbare leeftijd en voor het 
merendeel afkomstig uit de Verenigde Staten. Som-
migen droegen om onbegrijpelijke reden een korte 
broek. Het waren uitsluitend mannen, kennelijk zijn 
er geen ‘Daughters of the Desert’. De films hadden 
veel succes. Er werd weer veel gelachen. Opmerke-
lijk, want iedereen had die films natuurlijk al talloze 
malen gezien, de rolprenten zijn gemiddeld 70 jaar 
oud. 

Waarom kun je eigenlijk nog lachen om de Dikke en 
de Dunne als je precies weet wat er gaat gebeuren?  
Dat is waarschijnlijk het knappe van de humor van dit 
duo. Die is tijdloos en perfect getimed. Maar humor is 
en blijft moeilijk te definiëren. Natuurlijk is lang niet 
iedereen fan van L +  H. Je houdt van ze of je vindt 
ze knap vervelend. Deze toeschouwer, hoewel geen 
‘Son of the desert’, blijft in ieder geval een echte lief-
hebber en mag thuis graag een DVD van het tweetal 
opzetten. Aan zijn echtgenote is dat niet besteed. Z e 
ziet nog steeds met grote verbazing hoe haar man 
nog altijd lacht om iets wat hij al tien keer gezien 
heeft. Maar dat geeft natuurlijk niet. De verhouding 
is verder prima.

Martijn N ekkers

K LA N K BOR D 
L au rel  en H ardy

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Donderdag 17 juli starten wij met de grote

OPRUIMINGS-ACTIE
Dames-, heren-, kinder- en baby kleding*

(Let op witte kaart)

2 halen nu 1 betalen
* Geldt voor het goedkoopste artikel.

* Combineren mag.
* m.u.v. korte broeken - topjes en badkleding 20%

* Geldt ook voor buitenrekken.
* met groene stickers = 1/2 prijs -

nu 2e artikel GRATIS

WIJ ZOEKEN VOOR IN DE AVONDUREN
VOOR EEN PROJECT IN BILTHOVEN

ENTHOUSIASTE
SCHOONMAAKMEDEWERK(ST)ERS

Reacties kunnen telefonisch van maandag t/m vrijdag
 tussen 9:00-16:30 op telefoonnummer 0320-242549.

www.devries� evoland.nl

Werken als hulp bij het huishouden? 
Gemeente de Bilt e.o.

Wil jij graag mensen hulp bieden bij het huishouden, werken onder schooltijd 
en ben je minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar? 

Dan is Vitras/CMD op zoek naar jou!
Je komt niet in loondienst, maar je werkt wel voor de klanten van Vitras/CMD.

Het uurloon bij bemiddeling is € 12,82 (voor 23 jaar en ouder).

Wil je meer uren (15 uur of meer) werken? 
Vitras/CMD heeft ook mensen nodig die bij ons in loondienst 

komen om hulp te bieden bij het huishouden.

Iets voor jou?
Bel voor meer informatie: 0900 - 82 123 82 (lokaal tarief) of kijk op www.vitras.nl.

Ter versterking van ons team 
zijn wij op zoek naar een

vrachtwagenchauffeur

voor onze knijperwagen en 
een grondwerker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met Jaap Veldhuizen. Tel.: 06 - 51 81 67 88

Veldhuizen B.V.

Specialist in groen, grond en in
fra
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Coö rdinator Jeroen Schenke: ‘Een 
kamp loopt van maandagochtend tot 
vrijdagmiddag. De kinderen over-
nachten thuis Wij bieden ze een 
afwisselend programma met veel 
sport en spel. Om te beginnen in 
hockeykampen natuurlijk hockey, 
maar we houden ook verschillende 
wedstrijden op grote speeltoestellen, 
die op het veld staan. Ook proberen 
we ze nieuwe dingen te leren, zoals 
golfles, goochelles en Capoeira, een 
Braziliaanse mengeling van dans en 
vechtsport. Tussen programmaonder-
delen door mogen de kinderen ook 
vrij spelen op de speeltoestellen en 
met ander materiaal’. 
De teams, die bestaan uit kampbege-
leiders en een coör dinator, staan borg 
voor de veiligheid en het plezier van 
de kinderen. Schenke: ‘Wij gaan heel 
flexibel om met het programma en 
passen het aan als we daarmee beter 
aan de wensen van de kinderen kun-
nen voldoen. Voorop staat dat zij een 
leuke week moeten hebben’.

Slaven
De kinderen zijn doorgaans dolen-
thousiast, dus het zit met die leuke 
week wel goed. Volgens Schenke 
is het nog niet voorgekomen, dat 
er kinderen afhaakten. ‘Wel hebben 
we soms kinderen die wat leeftijd 
betreft niet goed bij de anderen pas-
sen. Die plaatsen we als het kan dan 
over naar een ander kamp’. Bij de 
eerste les Capoeira wordt uitgelegd 
dat deze sport afkomstig is van Bra-
ziliaanse slaven. Die slaven wilden 
graag beschikken over een goede 
conditie voor als ze misschien een 
keer zouden vluchten. Echt vechten 

om te oefenen mochten ze niet, maar 
een tussenvorm van dansen en verde-
digend vechten werd door de landhe-
ren wel toegestaan. De ervaring leert 
dat wanneer je de basisbewegingen 
voordoet, de groep binnen een paar 
minuten de bewegingen en de pas-
sen na gaan doen. Ritmische muziek 
wordt verzorgd door een omgebouw-
de oranje Kliko bak met IPod en 
geluidsinstallatie. 

Sportief en sociaal
De kampen hebben een zeer gevari-
eerd sportief en sociaal programma. 
‘s Ochtends in het sportprogramma 
wordt veel aandacht besteed aan tech-
nische aspecten. Er worden leuke 
wedstrijdsituaties gecreëerd waar-
mee het tactisch spelinzicht en het 
positiespel worden verbeterd. De 
middagprogramma’s bestaan uit een 
unieke mix van sporten, clinics en 
workshops, zoals golf, tennis, cricket, 
boogschieten, break- en streetdance, 
capoeira en knotshockey. De sociale 

programma’s omvatten leuke team-
spelen, speurtochten en quizzen. Ook 
zijn er een spannend waterspel, de 
truc van de dag, hindernisbanen en 
een enorme buikschuifbaan. De deel-
nemers zullen op deze sportkampen 
op een verantwoorde manier genieten 
van sport. Met een Olympisch thema, 
sociale activiteiten en enthousiaste 
begeleiders beleven ze een fantas-
tische kampweek en maken ze veel 
nieuwe vrienden.

Leeftijden
De nationale sportkampen (dus ook 
in Groenekan) worden georganiseerd 
voor leeftijdsgroepen van 5 tot en met 
7, van 8 tot en met 10 en van 11 tot 
en met 14 jaar. Z ie voor het volledige 
aanbod, de tarieven en de gemeentes 
waar kampen worden gehouden op 
www.nationalesportkampen.nl. Het 
kamp bij Voordaan wordt van 13 tot 
en met 17 oktober a.s. in Groenekan 
gehouden. Inschrijven kan op www.
nationalesportkampen.nl. 

Hockeykamp bij Voordaan
In augustus en in de herfstvakantie ( oktober a.s.)  wapperen er op 52 velden van Hockey- en T ennisclubs 
in het hele land weer de donkerblauwe vlaggen van de N ationale Sportkampen. De accommodatie van de 

plaatselijke hockeytrots Voordaan in Groenekan is een van de plekken, waar in oktober een kamp 
zal worden georganiseerd.

Een foto van een eerder op de V oordaanaccommodatie georganiseerd kamp.

De organisatie van de 4Daagse is 
altijd in handen geweest van de 
Nederlandse Bond voor Lichamelijke 
Opvoeding. In de beginjaren waren 
het voornamelijk militairen, die mee-
deden. In 1913 mocht de eerste vrouw 
meedoen en in 1932 liepen er voor 
het eerst meer burgers dan militairen 
mee. Nu is het uitgegroeid tot het 
grootste (wandel-)sportevenement 
ter wereld en lopen er mensen uit 
70 verschillende landen mee. Rond 
de 4Daagse zijn allerlei festiviteiten 
zodat het ook voor niet lopers een 
geweldig evenement is. 

Opvoeren
Getrouwd, moeder, een baan, hobby’s 
en dan gebeuren er dingen, die om 
rust en verwerking vragen. Adrie de 
Vries ging lopen met de hond en kon 
zo, alleen en in alle rust, gebeurtenis-
sen als ziekte en verlies een plaats 
geven. Een klein rondje werd een gro-
ter rondje en het lopen beviel. In New 

Y ork, waar echtgenoot Nanne samen 
met o.a. Hans Stevens de Marathon 
liep, kwam het gesprek op de Vier-
daagse van Nijmegen en besloot Adrie 
in 2008 mee te gaan doen. Samen met 
Hans Stevens heeft ze een deel van de 
verdere voorbereiding voor dit zware 
wandelevenement gedaan: de Marche 
de l’armee in Luxemburg, de Margra-
tentocht, de tweemaal 18 kilometer 
van Egmond en de 42 kilometer van 
Milsbeek. 

Slingers
Adrie de Vries weet zeker dat ze de 
4Daagse gaat volbrengen. ‘Ik ben er 
klaar voor. De caravan staat sinds 
woensdag op de speciaal daarvoor 
ingerichte sportvelden bij Nijmegen, 
ook schoenen, kleding alles is gere-
geld. Woensdag al werd ik daar door 
wildvreemde mensen aangesproken, 
zo van ‘de eerste keer?  Nou succes 
hoor! ’, alles lief en goedbedoeld. Het 
voelde fijn. Op het terrein komt ook 

een bakker, je kunt er verschillende 
soorten warm eten kopen, er is een 
fysiotherapeut, een arts. Z o groots. Je 
loopt zelf maar eigenlijk doe je het 
met z’n allen’. Afgelopen zaterdag is 
Adrie de Vries al vertrokken, samen 
met haar persoonlijke verzorger en 
zoon Jasper. Behalve het lopen, de 
festiviteiten en alles om deze 4Daag-
se heen, zal ze ook tijd maken om 
de laatste stukjes verdriet een eigen 
plekje te geven. ‘Het leven komt 
zoals het komt, maar je kunt wel zelf 
de slingers ophangen’. 

De eerste Vierdaagse voor A drie de Vries
door Marijke Drieenhuiz en

In 1909 liepen 306 mensen de eerste Vierdaagse van N ijmegen. Dit aantal is opgelopen tot 42.270 deelnemers 
het afgelopen jaar. Onder al die deelnemers zijn redelijk wat Maartensdijkers te vinden, die in kleine 

groepjes de 30, 40 of 50 kilometer per dag lopen. E é n groep, die van Hans Stevens, Wim Bot, Wim Staudt en 
Gijs R uysestein, is dit jaar uitgebreid met een vijfde loper:  A drie de Vries. 

Zij loopt dit jaar voor het eerst de viermaal 40 kilometer.

I n N ew Y ork besloot A drie mee te 
gaan.

Groenekanse Masters 
2008 met goed golf

 
Maandag 7 juli 2008 vond op de prachtige golfbaan Naarderbos de jaar-
lijkse editie plaats van het unieke Groenekanse Masters golftoernooi met 
maar liefst 46 deelnemers - allen woonachtig in Groenekan -.
Ondanks de vrij moeilijke speelomstandigheden, met name de harde wind 
was een factor, lagen de scores op een vrij goed niveau. Winnaar werd Cees 
Spronk (hcp 18.5)  met 37 punten. De wisselbeker staat bij hem 1 jaar op 
de schoorsteen en bovendien ontving hij 1 heuse ballonvaart met Barlo bal-
lonvaarten uit Groenekan. Met 36 punten was de tweede plaats voor Henk 
Minderhoud, die eveneens de DiOmni Longest Drive bij de heren op zijn 
naam schreef. Liesbeth van der Pols viel ook dit jaar weer in de prijzen door 
met 35 punten de derde plaats te veroveren.
De Longest drive bij de dames werd 
gewonnen door Alette Ducro, die op 
hole 8 de bal wel heel ver had weg 
getimmerd.
De Neary op hole 17 leverde een 
unieke situatie op, want na diverse 
metingen bleken Ivar Knopper ( hcp 
12.2) en Joop de Bruijne (hcp 23.2) 
op exact de dezelfde afstand van de 
vlag hun bal te hebben gedeponeerd 
en zij deelden dus de eer.
De prijzen werden uitgebreid uit-
gereikt tijdens het diner bij dorps-
bistro Naast de Buren. Boudewijn 
van der Pols bedankte daar namens 
alle deelnemers de organisatiecom-
missie - Saskia Eringaard, Florence 
Mittendorff, Aldo Luinge en Joop 
de Bruijne - voor de fantastische 
golfdag.

De van oor tot oor glunderende 
winnaar van de G roenekanse Mas-
ters 200 8 C ees Spronk ontvangt de 
felbegeerde Wisselbeker uit handen 
van medetoernooiorganisator J oop 
de B ruijne. 

De A ardappel centraal bij 
Open Dag T uinderij E yckenstein

Op 19 juli 2008 houdt T uinderij E yckenstein, Dorpsweg 264-achter 
in Maartensdijk van 10.00 tot 16.00 uur weer een open dag. 

T uinderij E yckenstein is gelegen op de fraaie voormalige moestuin 
van Landgoed E yckenstein. 

Op de Tuinderij worden biologische groenten geteeld, waaronder ook een 
aantal vergeten en bijzondere groenten als kardoen, warmoes, pastinaak en 
verse kapucijners. Ook is er een bloemen- en kruidentuin.

De aardappel centraal
Aardappelen hebben een lange weg afgelegd….V anuit de hoogvlakten van 
Peru, waar de Inca’s ze als voedingsmiddel gebruikten, zijn ze meegebracht 
door Spaanse veroveraars. Z o worden rond 1570 de eerste aardappelen ook 
in Europa verbouwd. Het duurt nog 200 jaar voor de aardappel zou worden 
geaccepteerd als algemeen voedsel. Maar vanaf dan stijgt de productie aan-
zienlijk en in é é n generatie geniet de aardappel de status van belangrijkste 
voedsel in Europa!  De Verenigde Naties hebben 2008 uitgeroepen tot het 
jaar van de aardappel. Het belang van een internationaal aardappeljaar is 
tweevoudig. Ten eerste zal de komende 20 jaar de wereldbevolking met 2 
miljard mensen groeien en is de aardappel een zeer belangrijk voedselge-
was. Ten tweede is wetenschappelijk onderzoek nodig om snel muterende 
aardappelenziektes te kunnen bestrijden. De VN hoopt te bereiken dat er 
meer onderzoek gedaan gaat worden. Op Tuinderij Eyckenstein worden 
dit jaar vijf aardappelrassen geteeld: Junior, Raja, Ditta en twee oude bij-
zondere rassen namelijk Charlotte en Belle de Fontenay. Tijdens de open 
dag zijn alle vijf soorten aardappels te koop en natuurlijk ook allerlei 
andere groenten van de Tuinderij. Er is koffie en thee en Luuk Schouten 
beantwoordt al uw vragen over een biologische tuinderij en de teelt van 
groenten, bloemen en kruiden. Voor meer info over de Open Dagen en/ of 
Tuinderij Eyckenstein: Luuk Schouten, tel: 06 44545537 of kijk op www.
landgoedgroenten.nl

Gratis dagje uit 
ANBO-De Bilt/ Maarensdijk krijgt via de BankGiroloterij de mogelijkheid 
om 45 personen een gratis dagje uit te laten gaan met een touringcar. Deze 
dag is speciaal bedoeld voor mensen, die niet in staat zijn om op eigen 
gelegenheid een museum te gaan bezoeken. Dinsdag 2 september wordt er 
een bezoek gebracht aan het Joods Historisch Museum in Amsterdam en 
aan het Mauritshuis in Den Haag. Er is een ontvangst met koffie. Men dient 
die dag wel voor uw eigen lunchpakketje te zorgen en evt. iets te drinken. 
Het vertrek is rond 8.45 uur vanaf ‘De Koperwiek’ in Bilthoven, waar men 
rond 17.00 uur ook weer terug wil keren. Ook niet-leden kunnen van deze 
mogelijkheid gebruik maken!  Aanmelden kan bij de heer Haan, tel. 030 
2285493 of bij de heer Dingemanse. tel. 030 2280101. 



FIETSEN/ BROMMERS

Bobo kinderfiets. Geel/ blauw/
rood. V.a. 4 jaar. Vraagprijs 25 ,-. 
Tel. 0346-213204 (na 17.00 uur)

DAMESFIETS Gazelle Punta 
4 versn. z.g.a.n. € 325 ,-. Sparta 
Amphion Sports 7 versn. € 375 ,-
. Tel. 0346-281745

PERSONEEL GEVRAAGD

MEDEWERKSTER bediening 
gevraagd voor een gezellige 
bistro in Hollandsche Rading. 
Meer info op www.bistro-
deegelshoek.nl Interesse stuur 
een e-mail naar info@egels-
hoek.nl

SCHOONMAKER m/ v 
voor 2 ochtenden per week 
in Maartensdijk. Voor meer 
informatie: Pfann BGG, 0346-
25 9040, vragen naar Matthijs. 

PERSONEE AANGEBODEN

Bianca voor uw NAGELS. Tel. 
06-14 43 34 81

DIVERSEN
 
Let op!  BETTY ' S CORNER is 
gesloten van 25  juli tot 8 augus-
tus. Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Fijne vakantie!  
Z org voor uw haar!

Ontspannen. MASSAGE van 
hoofd, nek, schouders, rug, 
armen en handen. Probeer een 
Indiase hoofdmassage. Bel: 
Heleen Kaldenbach. Tel. 0346-
213683.

O wat een pech, dat GROTE 
ding is weg, geen rood meer 
voor de deuren, Westbroekers 
moeten altijd zeuren.

SAX OFOON en KLARINET 
privé  les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 065 5 891237

Gratis af te halen!  
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-5 475 35 16

Outlet VLOERBEDEKKING, 
prijzen v.a. €  5 ,00 per m2 , 
www.mevoshop.nl of bel 
06-30186342
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Mooi gelijnde VISBOOT poly-
ester met 2cyl Johnson BB 
motor +  trailer tevens geschikt 
om te zeilen. € 65 0,-. Tel. 035 -
5 7715 19

Grenen DRESSOIR 193x95 x49. 
Grenen spiegel 15 8x80. € 200,-. 
Tel. 06-12369665

I.z.g.s. 21 inch Sony Flat Screen 
Trinitron®  CRT monitor (reso-
lutie 1880 x 1400 @ 85 Hz.) 
geschikt voor iedere PC (met 
twee aansluitingen! ). Vraagprijs 
€ 45 ,-. Tel. 06-3019 9645 .

Jonge poesjes, geboren 13 
mei en zijn ontwormd. € 15 ,-. 
Groeien op met kinderen, kom 
eerst kijken, mogen ook na de 
vakantie opgehaald worden. 
Tel. 0346-281405

Wij hebben 4 jonge poesjes, 
gratis, groeien op met kinderen 
en honden. Gelijk weg nu 7 
weken. Tel. 0346-211614

Kinderledikant 130x70 met 
matras. € 15 ,- Tel. 0346-213829

Wit kinderledikant +  matras, 
bruine box met verstelbare 
bodem +  2 lades i.z.g.s. € 40,-. 
Tel. 0346-213336

3 jonge poesjes € 10,- p.s. Z ijn 
zindelijk, eten goed. Z e mogen 
gelijk mee. Het zijn 3-kleurige 
poesjes. Tel. 0346-2815 5 7

Koperen klokje. € 10,-. Koperen 
negen-armige kandelaar. € 10,-. 
Tel. 0346-211718

Koperen schuimspaan. € 5 ,-. 
Hobby kaasmaakset incl. 
gebruiksaanwijzing. € 15 ,-. Tel. 
0346-211718

Albast schaal. € 5 ,-. Albast vaas. 
€ 7,5 0. Tinnen borden. € 6,-. 
Tinnen bordjes. € 8,5 0. Tinnen 
beker. € 8,5 0. Tinnen asbak. 
€ 4,-. Tel. 0346-211718

Elektrische deken met transfor-
mator. € 5 ,-. Tel. 0346-211738

TE KOOP GEVRAAGD

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. Tel. 0346-
2815 5 8

T e koop aangeboden

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

F ietsen /  Brommers

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

F IE T S SE R VICE  CE N T R U M MA A R T E N  V. DIJK
GR U T T OLA A N  18  T el.0346-212267
Open: Ma, Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. 13.00-20.00 uur. Z a.9.00-17.00
Onderdelen uit voorraad leverbaar
90%  reparaties (ook op afspraak) dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEU WE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock R ose - Maartensdijk. T el. 
06-5 4967 98 5

T e koop gevraagd

Muziektheater voor K inderen
Na de prachtige voorstellingen van ‘Een Midzomernachtsdroom’ van afgelopen 
week op fort Ruigenhoek in Groenekan, wordt het weer tijd om de kinderen in 
de hoofdrol te zetten. Na de zomervakantie zal in de Groene Daan in Groenekan 
weer een nieuwe cursus ‘Muziektheater voor kinderen’ vanaf 7 t/ m 14 jaar van 
start gaan.
De cursus zal bestaan uit twee delen. In het eerste deel wordt er gewerkt aan 
stemvorming: ademhaling, houding, eenvoudige zangoefeningen en samenzang. 
Daarnaast worden er spelopdrachten en improvisaties gedaan, waardoor de kin-
deren zich bewust worden van hoe ze zich op het toneel kunnen bewegen en hoe 
ze zich aan het publiek kunnen presenteren. In het 2de deel zal er gewerkt worden 
aan een voorstelling. Afgelopen jaren werden met succes en veel plezier musicals 
als ‘Minoes’, ‘Erik of het klein Insektenboek’, ‘Hommeles in het Hotel’ op de 
planken gezet.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen er 2 groepen gevormd worden 
van 8-15 kinderen, ingedeeld naar leeftijd. De lessen worden gegeven op de 
woensdagmiddag. Er is geen les in de schoolvakanties. De lessen worden gege-
ven door Carlijn Stolten. Carlijn is particulier zangdocente, vocal coach en geeft 
les op de musicalafdeling van het U trechts Centrum voor de Kunsten. Voor meer 
informatie: e-mail: carlijn.stolten@tiscali.nl of tel. 030 2422806.

De cast van Hommeles in het Hotel in een vroegere uitvoering.

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

Laatste K ids Only
Aanstaande vrijdag 18 juli is er weer een Kids Only 
Disco avond in Sojos. Het is de laatste keer voor de 
zomervakantie !  Kom dus allemaal nog een laatste 
keer lekker dansen voor je op het strand neerploft.
De disco is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar. 
U iteraard zullen de meeste vaste onderdelen weer aan 
bod komen, zoals stoelendans, danswedstrijd, limbo-
dansen, Idols, loting en natuurlijk weer een sneeuw-
baldans. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 uur en de 
entree is 1,- euro. De volgende Kids Only is dan weer 
op 12 september.

Zomerstop Sojos
Na de laatste Kids Only Disco van a.s. vrijdag zal 
Sojos haar deuren sluiten voor de zomerstop. De 
inloop begint weer in de eerste week van september 
(do. 4 sept.). Jongeren zijn dan van 15.00 uur natuur-
lijk weer van harte welkom

K nutseldag in Sojos 
Het is bijna zomervakantie!
Ben je tussen de 6 en 12 jaar?  Wanneer je op don-
derdag 24 juli a.s. zin hebt om te figuurzagen, een 
schilderij te maken, met kralen te werken, noem 
maar op… ..kom dan van 10.00 tot 14.30 uur naar 
de Sojos. Daar staan enthousiaste vrijwilligers klaar 
om je een gezellige Knutseldag te bezorgen.

Je moet wel van tevo-
ren een kaartje kopen: 
uitsluitend woensdag 23 
juli van 14.30 tot 15.30 
uur bij de Sojos. Een 
kaartje kost 3,5 0 euro. 
Graag gepast betalen. Op 
de Knutseldag moet je 
zelf voor een lunchpak-
ketje zorgen en een tas 
voor je werkjes.Tot ziens 
op 24 juli!  

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
T hu is z or g hande n tekor t 

in de  v akantiepe riode
Naar aanleiding van het bovengenoemde bericht dat 
gepubliceerd is door de gemeente De Bilt in BILT-
BU IS in De Vierklank en Biltsche Courant, vindt de 
Ouderenraad De Bilt het noodzakelijk het volgende 
onder de aandacht te brengen:

Onder de Wet WMO valt de zorgplicht voor het 
verschaffen van thuiszorg toe aan de gemeenten in 
Nederland, zo ook aan de gemeente De Bilt.

De suggestie die gewekt wordt in bovengenoemd 
bericht dat de verantwoordelijkheid voor het leveren 
van hulp bij het huishouden ligt bij de thuiszorgorga-
nisaties, is slechts in zoverre waar dat dit de verant-
woordelijkheid van deze organisaties tegenover haar 
opdrachtgever, namelijk de gemeente De Bilt, is. 
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van haar 
zorgplicht (het voorzien in hulp in het huishouden) 

tegenover de burgers van de gemeente De Bilt ligt 
geheel en al bij de gemeente zelf. Dit betekent dat als 
de door de gemeente gecontracteerde thuiszorgorga-
nisaties om welke redenen dan ook, hun taken niet 
(kunnen) uitvoeren, de gemeente de verplichting heeft 
en houdt om direct in te springen en dit probleem 
met de grootste urgentie dient op te lossen voor haar 
burgers. 
De mededeling dat de gemeente zal gaan kijken wat 
zij voor haar burgers kan gaan doen is, ons inziens, 
dan ook een totaal onvoldoende invulling van de zorg-
plicht die de gemeente wettelijk heeft. In dit verband 
is het ook verbazend dat de gemeente haar burgers die 
geen of onvoldoende zorg krijgen verzoekt daarvan 
opgave te doen. Deze informatie dient zij direct van 
de gecontracteerde thuiszorgorganisaties te kunnen 
krijgen dan wel zelf in huis te hebben.
Wij dringen er bij de gemeente dan ook op aan, de 
ontstane situatie met de grootste spoed op te lossen en 
te voorkomen dat deze in de toekomst weer optreedt.
De verantwoordelijke wethouder, de heer H. Mitten-
dorff, is op de hoogte van deze tekst.

O uderenraad De B ilt
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Vorige week startte op een mooie 
zonnige ochtend een graafmachine 
van aannemersbedrijf Jos Scholman 
uit U trecht op veld 2 het grondwerk. 
Dit bedrijf doet de ‘onderbouw’. 
Nadat het gras is verwijderd wordt 
over de gehele lengte en breedte, een 
halve meter grond afgegraven. Dat 
zal nog dagenlang doorgaan. Daarna 
wordt het terrein weer opgehoogd 
met zand, waarop later het kunstgras 
moet komen. Als het niet teveel tegen 
zit kan eind september het kunst-
gras gelegd zijn. Het bedrijf dat het 
kunstgras levert is nog niet bekend. 
De afgegraven grond, een hoeveel-
heid van 3100 kubieke meter, wordt 
door drie tractoren met kiepkarren 
vervoerd naar het nieuw aan te leg-

gen natuurgrasveld achter het ter-
rein van Korfbalvereniging 2 maal 
6. De aangevoerde grond wordt daar 
gelijk geëgaliseerd. Dat veld heeft 
SVM gekregen door een ruil met het 
Groenhorst College dat plannen heeft 
voor uitbreiding.  

Sporthal
Het Groenhorst College heeft het 
naastliggende veld gekocht. Vast staat 
dat SVM in elk geval dit derde veld 
tot het einde van dit kalenderjaar mag 
blijven gebruiken. Harry van Winsen 
(facilitaire dienst) zegt: ‘Het plan 
is om er een sporthal of gymhal te 
bouwen. Maar dan zodanig dat er ook 
terrein overblijft voor buitensport. 
Het wordt dus geen uitbouw van de 

school maar een vrijstaand gebouw. 
De overblijvende ruimte tussen de 
bestaande bouw en de nieuwbouw is 
bedoeld voor eventuele toekomstige 
uitbreiding van de school zelf. Dat 
zit er voorlopig nog niet in. Daarvoor 
zijn er nu te weinig leerlingen maar 
dat kan in de toekomst veranderen. 
Wanneer de bouw van een sporthal 
plaatsvindt is niet bekend. Het zal 
allemaal nog wel een tijd gaan duren. 
Tegen de bestemmingsplanwijzi-
ging, de aanvraag bouwvergunning 
en andere hobbels kun je bezwaren 
verwachten waardoor een realisering 
lang kan worden uitgesteld. 

T rots
Terwijl de graafmachine ronkend 
bezig is geven Frans v.d. Tol Sr, Sjef 
Sollman en Karel Schouten trots een 
rondleiding want de accommodatie 
van SVM heeft een facelift gekregen. 
De kantine, de keuken en de gang zijn 
veranderd, opgeknapt en geschilderd. 
Er zijn nieuwe plafonds aangebracht 
en nieuwe wandversiering. Elektri-
citeit en telefoon zijn opnieuw aan-
gelegd. Er is een speeltuintje voor de 
kinderen gemaakt en een bruggetje 
over de sloot aangebracht om naar 
het nieuwe veld te komen. En de 
sloten zijn schoongemaakt. Dat is 
allemaal gedaan door vrijwilligers 
om bij de opening van het nieuwe 
kunstgrasveld wil SVM goed voor de 
dag komen. 

Start aanleg kunstgrasveld SVM
 

door Kees Pijpers

Bij voetbalvereniging SVM in Maartensdijk zijn de werkzaamheden voor de aanleg van een kunstgrasveld 
begonnen. T egelijk wordt door de ruil van een veld met het Groenhorst College voor SVM een nieuw 

natuurgrasveld aangelegd achter het terrein van korfbalvereniging T weemaal Zes. 

3100 kubieke meter grond wordt afgegraven en vervoerd.

De eerste happen worden opz ij gelegd. 

Z aterdag 5  juli liepen basisschool-
jongeren rondjes door de straten 
rondom de School met de Bijbel 
aan de Irenelaan. Met de tong uit 
de mond volbrachten ze ronde na 
ronde. Diezelfde ochtend zijn een 
veertiental oudere jongeren gestart 
voor een 20 kilometerloop door de 
bossen. Het aantal deelnemers was 
dan misschien niet heel groot maar 
het belangrijkst was de sponsering 
en dat bracht voor beide groepen 
lopers bijna 1000 euro op. 

Op 10 en 11 juli werd ‘s avonds de 
jaarlijkse autowasactie gehouden. 
Bij het Hervormd Centrum achter 
de Hervormde Kerk aan de Dorps-
weg werden zo’n zestig auto’s 
gewassen en gestofzuigd door een 
stel jonge mannen. Dat bracht ook 
nog goed geld op. In het Centrum 
was er bij koffie en frisdrank een 
D.V.D. te zien over de streek en 
het project waarvoor ze hebben 
gekozen. 

Weesmeisjes
Nadat het project in de Oekraï ne, 
waaraan ze jaren hadden gewerkt 
was voltooid, werd gekozen voor 

Roemenië. Dat betreft een trai-
ningsproject voor weesmeisjes in 
Bacau, een plaats net achter de 
Karpaten in het oosten van het land. 
Esther Eits en mevrouw Wolswin-
kel vertellen over de erbarmelijke 
leefomstandigheden voor de men-
sen. ‘Ons project zorgt voor de 
opvang van weesmeisjes. Die leren 
daar niets en worden op straat gezet 
als ze 16 jaar zijn. Dan gaat het dus 

helemaal fout. Het project betreft 
de opvang en opleiding van die 
meisjes totdat ze 20 jaar zijn en een 
vak kennen, waarmee ze zichzelf 
kunnen redden. Nee, we zijn er 
zelf nog niet geweest maar we heb-
ben daar relaties waardoor we juist 
voor deze actie hebben gekozen en 
de resultaten kunnen controleren. 
Het gaat heel goed en daar zijn we 
blij om.’

Sponsoracties voor R oemeense weesmeisjes
door Kees Pijpers

De Commissie Oost E uropa van de Hersteld Hervormde K erk aan de Dorpsweg te Maartensdijk houdt 
al jaren kledingacties voor goede doelen in dat deel van de wereld. Door de sterk verhoogde diesel- en 

benzineprijzen zijn de transportkosten om ingezamelde kleding naar R oemenië  te brengen, flink gestegen. 
Daarom werd een sponsoractie gehouden.

B ij het Hervormd C entrum werden de auto’ s gewassen en gestofz uigd.

K N LT B
minitennistoernooi

Vorige week woensdag hebben 32 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 
10 jaar in Hollandsche Rading meegedaan aan het eerste officiële KNLTB 
minitennistoernooi, georganiseerd door de jeugdcommissie van de Tennis-
vereniging Hollandsche Rading. Onder de deelnemers waren o.a. kinderen 
uit Maartensdijk, Groenekan, Bilthoven en Soestdijk. De puntentelling 
werd verzorgd door 11 en 12 jarige leden van de tennisvereniging. Alles 
verliep goed en de jeugdcommissie weet nu al zeker dat er volgend jaar 
weer een minitennistoernooi zal worden georganiseerd [MD].

Clubhuis Voordaan

De bouw van het nieuwe clubhuis van MMHC Voordaan vordert gestaag. 
Na de sloop van de oude opstallen zijn de bouwvakkers voortvarend te werk 
gegaan. Inmiddels staan alle spanten overeind. Het lijkt een mooi, ruim en 
vooral degelijk verenigingsgebouw te worden daar aan de Lindenlaan in 
Groenekan. [MN]

Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

Familiedrukwerk
on  ilhelminaweg 
roenekan
     

www and nl



Dat werk is nu overgenomen door 
de robot, die 24 uur per dag aan het 
werk is. Met de daaraan gekoppelde 
computer is het mogelijk om efficiënt 
en doelmatig te werken. Het heeft wel 
invloed op de omstandigheden waar-
onder de koeien hun leven doorbren-
gen. De dieren blijven altijd binnen 
in de stal en gaan ’s zomers niet meer 
het veld in. Z al het bijzondere beeld 
van koeien in de wei op den duur dan 
helemaal verdwijnen in ons land?

Als De Vierklank poolshoogte gaat 
nemen is de robot van het merk 
Lely pas 24 uur in gebruik. De hele 
nacht door is Klaas van Vulpen bij 
zijn dieren geweest. Z e moeten nog 
wennen de nieuwe situatie. Maar het 
went snel. De echt niet domme koeien 
kunnen zelf naar de robot toelopen. 
Iedere koe heeft een halsband met 
daarin een chip die alle gegevens 
van het dier bevat. Daaronder de 
melkgift, wat het dier heeft gegeten 
en hoe vaak het beest langskomt bij 
de robot. Tijdens het melken krijgt de 
koe namelijk ook lekkere brokjes toe-
gediend. Dat is de reden dat het beest 
graag langskomt bij het apparaat. Een 
koe kan maximaal vier keer per dag 
langskomen. Mag er niet gemolken 

worden krijgt het dier geen toegang 
tot de melkrobot. Als er wel gemol-
ken kan worden maakt de robot de 
spenen van de uiers schoon, worden 
de melkslangen met de spenen van 
de koe verbonden. Dat gebeurt laser 
gestuurd. Dan begint het melken. 
Van iedere koe zijn de stand van de 
spenen aan de uier opgeslagen in het 
geheugen van de computer, want die 
stand is bij ieder koe weer net even 
anders. Eé n keer per jaar, als het dier 
inmiddels weer gekalfd heeft, worden 
die ‘speengegevens’ bijgewerkt.

N ieuwigheid
Sommige koeien moeten nu nog wat 
geholpen worden bij het gebruik 
maken van dit stukje hightech. Als 
ieder dier hier aan gewend is bespaart 
het een boel werk op de boerderij. 
Maar er blijft toch altijd genoeg te 
doen. Z o krijgen de 60 koeien in de 
stal natuurlijk ook nog ander voer en 
ze moeten toch altijd in de gaten wor-
den gehouden. De mest wordt auto-
matisch afgevoerd. Daarnaast heeft 
de familie van Vulpen nog een stal 
met 700 mestkalveren. Ook die moe-
ten gevoerd en verzorgd worden. Er 
zijn nog niet zo heel veel melkrobots 
in gebruik in deze regio. De dichtst-

bijzijnde is die van veehouder Lam in 
Westbroek. Het is dus nog een beetje 
een nieuwigheid. Collega’s en familie 
komen dan ook langs op deze ochtend 
om het wonder te aanschouwen. Z e 
zitten in de stal op tuinstoelen in een 
kring rond de robot. Gezellig met een 
kopje koffie. Z e zien hoe de koeien 
geduldig op hun beurt wachten en dan 
nog wat onwennig bij het apparaat 
langskomen. Het lijkt wel een voor-
stelling in het theater.

Mechanisatie
Nestor Evert van Vulpen (81) ziet 
het allemaal gebeuren. Hoewel zoon 
Klaas met schoondochter Anja sinds 
1998 het bedrijf leiden is hij er nog 
dagelijks te vinden. Hij woont er ook, 
net als zijn zoon en zijn gezin met 
vier kinderen. Opa van Vulpen ver-
richt allerlei hand- en spandiensten en 
vindt dat prettig. ‘Wat zou ik anders 
moeten doen’, zegt hij. Vanaf 1923 is 
de familie van Vulpen al werkzaam 
aan de Graaf Floris V weg. Dat ging 
zo verder van vader op zoon. Toen 
waren er nog maar 20 koeien op het 
bedrijf, herinnert hij zich. Ook hadden 
de van Vulpens toen nog bouwland. 
Die koeien moesten allemaal met de 
hand worden gemolken. ’s Morgens 
om vijf uur en laat in de middag voor 
de tweede keer. ‘s Z omers in de wei 
en ’s winters in de stal. Vanaf 1955 
kwam de mechanisatie langzaam op 
gang, weet hij nog. Toen kwamen de 
eerste eenvoudige melkmachines en 
werd er in een melkwagen gemolken. 
Van Vulpen heeft uitgerekend dat hij 
in z’n leven meer dan 55.000 keer zijn 
koeien gemolken heeft. Als jongen is 
hij er mee begonnen en zeventig jaar 
lang is hij hier actief in gebleven, wat 
gerust uniek mag worden genoemd. 
Hoeveel liter melk moet dat wel niet 
geweest zijn?  Daarop moet hij het 
antwoord schuldig blijven, maar het 
zal een aardige melkplas zijn. 

Schaalvergroting
Langzamerhand is de onvermijde-
lijke schaalvergroting gekomen en 
groeide de veestapel. Van Vulpen Sr. 
herinnert zich nog hoe hij regelmatig 
naar de veemarkt ging. Eerst op de 
Croeselaan, later op Voordorp, wat 
een heel stuk dichterbij was. Nu gaat 
die laatste locatie ook weer weg als 
de gemeente U trecht haar zin krijgt. 
Overigens kocht en verkocht van 
Vulpen zijn dieren ook via veehan-
delaren. Hij staat volledig open voor 
de vernieuwingen in de agrarische 
sector waarvan de moderne melkro-
bot de laatste ontwikkeling is. Die 
ontwikkeling is onvermijdelijk vanuit 

agrarisch-economisch inzicht. Alles 
houdt ook verband met de vraag wat 
consumenten willen betalen voor de 
producten die de boeren hen leveren. 
Hij ziet een goede toekomst voor 
het melkveebedrijf van de familie, 
maar heeft niet zo veel op met de 
biologische bedrijfsvoering die steeds 
meer opgang doet. Hij is tevreden 
met de manier waarop alles tot nu 
toe is gegaan. Van iedere koe wordt 
nog steeds een schets gemaakt voor 
het dossier waarin alles over het dier 
wordt bijgehouden. Ook krijgt ieder 
koe nog steeds een naam (bijvoor-
beeld Antje 24), maar de boekhou-
ding vindt toch in hoofdzaak plaats 
op basis van de gele en officieel 
geregistreerde oormerken. 

Mooi beeld
Vindt hij het niet jammer dat langza-
merhand zo de koeien uit de Neder-
landse weiden zullen verdwijnen?  
Z owel Evert als Klaas van Vulpen 
vinden dat eigenlijk wel maar ach-
ten dit onvermijdelijk. Door het 
open ligstalsysteem is bijvoorbeeld 
de mestproblematiek veel beter te 
beheersen. Er wordt steeds vaker 
geëist dat de agrarische sector meer 
doet om de uitstoot van ammoniak 
te beperken. Het é é n kan niet zonder 

het ander. Daarnaast speelt voedsel-
veiligheid en dierenwelzijn een rol. 
Evert van Vulpen denkt dat de koeien 
tijdens de grote warmte van de afge-
lopen week zich veel beter voelden in 
zijn koele, goed geventileerde open 
stal dan in de brandende zon in het 
warme weiland. Bijzonder gesteld 
zijn de dieren daar ook op de grote 
ronddraaiende borstels in deze stal 
waarmee ze hun rug en flanken naar 
believen kunnen schuieren. Blijkbaar 
een prettig gevoel voor een koeien-
beest. Maar het blijft toch ook een 
mooi beeld, die zwart-witte koeien in 
een groen weiland….

Glunderende gezichten van Mijke, Nick, Gerben en Joëlle op dinsdag 8 juli, 
toen zij door muzieklerares Femke Lunter hun certificaat ‘introductiecursus 
blaasmuziek’ uitgereikt kregen.
Vanavond 16 juli hebben zij al hun eerste optreden tijdens de voorspeel-
avond van muziekvereniging Vriendenkring in Westbroek. Geï nteresseer-
den voor muzieklessen in september a.s. kunnen zich aanmelden bij Arie 
de Bree, tel. 0346 282292.
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'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
17-7

Do.
24-7

9,50

9,25

Gebakken forel met 
amandelen

Cajun kipschotel

Woe.
16-7

Woe.
23-7

9,75

9,50

Kalfslever met ui en spek

Gebakken zalmmoot

F amilie van Vulpen heeft nieuwe melkrobot
door Martijn N ekkers

Op het veehouderijbedrijf van de familie van Vulpen in Hollandsche R ading is sinds dinsdag 8 juli 
een nieuwe melkrobot aan het werk. Dit apparaat vervangt de oude melkinstallatie waar bij het melken 

van de koeien nog veel handmatig moest worden gedaan.

Klaas van V ulpen bij de nieuwe melkrobot.

Koe probeert de nieuwe melkrobot

Dat Westbroekers zich weten te roeren
bewezen tientallen boeren
zilveren paar van den Broek
kreeg ze verkleed op bezoek
om zo Wilma en Kees te ontroeren

G uus G eebel Limerick

Deze maand:
Huisgemaakte pasteitje

*
Jägerschnitzel

*
Coupe Egelshoek

€ 17,50

Wij zijn maandag en dinsdag gesloten
Woensdag en donderdag van 16.00 – 22.00 uur

Vrijdag en zaterdag van 16.00 – 23.00 uur
Zondag van 15.00 – 22.00 uur

 
*** Wij hebben een speeltuin en dierenwei voor de kinderen! ***

Bistro De Egelshoek

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

O pa van V ulpen.

Vriendenkring in 
Westbroek




