
Vooral de Maartensdijkse raadsleden 
Doedens (VVD), Jansen (CU) en 
Slootweg (SGP) grepen de gelegen-
heid aan om te wijzen op de crimi-
naliteit in het eigen dorp. Doedens 
kon daarbij nog gebruik maken van 
een brief afkomstig van een inwoner 
waaruit hij delen voorlas. Een door 
chef wijkpolitie De Bilt F avier uit-
gedeeld overzicht van de behaalde 
resultaten, gemeten vanaf 2002 tot 
en met vorig jaar en de toekomstige 
plannen, gaf de nodige nuttige infor-
matie. F avier is gematigd optimis-
tisch. Hij is dat naar aanleiding van de 
gegevens in het Integraal Veiligheids 

Plan (IPV) en vertelt:  ‘We zijn druk 
bezig met het maken van plannen.’ 

S peerpunten
Het Integraal Veiligheids Plan (IPV) 
geeft een overzicht 'Speerpunten 
en Resultaten van 2008'. De Speer-
punten voor de komende tijd zijn 
achtereenvolgens:  Overlast jeugd. 
Diefstal fiets. Diefstal af/ uit auto. 
Inbraak woning. Inbraak bedrijf en 
Huiselijk geweld. Uit het overzicht 
Resultaten blijkt dat de totale crimi-
naliteit in de gemeente in 2008 met 
 30 %  is verminderd ten opzichte van 
2002. Onder het kopje ‘Opvallend’, 
staan resultaten vermeld van 2008 
ten opzichte van 2007. ‘Overlast door 
de jeugd is flink verminderd van 344 
naar 206 voorvallen. Diefstal af/ uit 
auto is flink verminderd van 523 naar 
466 gevallen. Inbraak in woningen is 
echter in die periode flink gestegen, 
namelijk van 195 naar 270 gevallen.’

P lannen
Voor wat betreft de inbraak in wonin-
gen, diefstal uit auto’s en fietsendief-
stal is de politie dit jaar bezig met 
het opzetten van projecten waarbij 
burgers betrokken zijn. Zo komen 
er voorlichtingscampagnes, preven-
tietips en het toepassen ‘keurmerk 
veilig wonen.’ Er komen surveillan-
ces op gevoelige plaatsen, gerichte 
daderaanpak veelplegers en lokvoer-
tuigen. Voor wat de jeugdoverlast 
betreft gaat het om het nog verder 
terugdringen ervan. Hiervoor is een 
project al gepresenteerd, wat o.a. 
inhoudt:  bijeenkomsten met ouders 
en jongeren, surveillances en bekeu-
ringen. Bij  'Toekomstige ontwik-
kelingen 'en  'aanbevelingen ' staat 
genoteerd:  ‘Meer opsporingsmoge-
lijkheden en hogere kwaliteit Boa’s 

met een uitbreiding op korte termijn 
van de Boacapaciteit.’

A anpakken en handhaven
Raadslid Doedens was blij met het 
inzicht van het college en noem-
de, evenals de raadsleden Jansen en 
Slootweg voorbeelden van baldadige 
en criminele gebeurtenissen in Maar-
tensdijk. In de eerstvolgende gemeen-
teraadsvergadering zal het besluit 
moeten worden genomen om een 
derde Boa voor de gemeente de Bilt 
aan te stellen. Het ziet er naar uit dat 
dit gaat lukken. De vraag blijft of het 
voldoende zal zijn. Maar samen met 
de andere voorgestelde maatregelen, 
waarbij burgers en jongeren wor-
den betrokken, kan de overlast wel 
verminderen. Burgemeester Gerritsen 
vertelde dat er een uitstekende samen-
werking bestaat tussen Gemeente, 
Politie en Justitie. Een welkome uit-
spraak van de burgemeester was waar 
het de plannen betrof:  ‘Aanpakken en 
handhaven.’ 

Veelbelovende plannen tegen criminaliteit
door  K ees P i j pe rs

Vorige week donderdag 9 april was er in het gemeentehuis De B ilt een vergadering van de 
Commissie van advies voor B urger en B estuur met als eerste punt op de agenda ‘ Uitbreiding formatie 

O psporingsambtenaren’ . De vastgestelde tijd voor dit onderdeel liep geweldig uit. 
Maar de plannen lijken veelbelovend.

F red F av i er, c he f  w i j k team  pol i ti e De 
B i l t/ M aar tens di j k . 

De Vierklank 15e jaargang
Nummer 15

22 april 2009
Een uitgave van Vario Pers   Kon. Wilhelminaweg 46 1, 3737 BE Groenekan   tel. 0346 -211992   fax 0346 -213824    e-mail info@ vierklank.nl
Verschijnt wekelijks huis-aan-huis in:  Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek, Lage Vuursche en een gedeelte van Bilthoven Noord

DE JONG &  GREVEN
m a k el a a rdi j  o / g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Meijers en Zn B V
I nstallatiebedrijf
G as- Water- CV en
O nderhoud
S anitair installaties
Loodgieterswerk- dakwerk

G roenekan 0346 -  21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Aanleiding voor het verzoek om een 
gesprek en de brief aan GS is het 
aangescherpte standpunt dat de Com-
missie Ruimte, Groen en Water van 
Provinciale Staten op 6 april 2009 
innam om in Landelijk Gebied 2 
geen golfbaan toe te staan. De locatie 
Prinsen West ligt in zo’n gebied. Tij-
dens die commissievergadering stelde 
gedeputeerde Bart Krol overigens dat 
dit bestaand beleid is. Bovendien zei 

hij dat de aanwezigheid van de das 
het voor de provincie onmogelijk 
maakt mee te werken aan een onthef-
fingsvoorwaarde F aunawet.
Nu de Statencommissie een zo duide-
lijk standpunt heeft ingenomen gaat de 
fractie van GroenLinks& PvdA tijdens 
het Vragenuurtje in de gemeenteraad 
van 23 april het college vragen de 
locatie Prinsen West in Maartensdijk 
te schrappen als zoeklocatie voor een 

golfbaan. De fractie vraagt het col-
lege dit zo spoedig mogelijk bekend 
te maken. Tevens wordt gevraagd 
het draagvlakonderzoek af te wach-
ten, alvorens al dan niet naar andere 
locaties te zoeken. Ook wil de fractie 
weten of er na maart 2008 brieven 
van de provincie zijn binnengekomen 
waaruit blijkt dat een golfbaan op 
Prinsen West een onhaalbare optie 
zou zijn.

Vragen over afgeserveerde golfbaan
door  G uu s G eebel

I n het Mededelingenblad voor de gemeenteraad melden B  en W op 16 april onder de kop ‘ Verbazing over 
voorgenomen wijziging provinciaal golfbaanbeleid’ , dat zij het college van G edeputeerde S taten om een 

gesprek hebben verzocht over de conseq uenties van dit beleid. I n een brief van 15 april 2009 aan G S  schrijft 
het college volkomen verrast te zijn door de voorgenomen ommekeer van het provinciaal golfbaanbeleid en 

de wijze van communicatie daarover.

E en goe de v ri end v an m i j  ge brui k te v aak  de ui tdruk k i ng:  ‘ I ns pr aak  z onde r 
i nz i c ht  l ei dt tot  ui tspr aak  z onde r ui tz i c ht ’ . I n dez e gol f baanz aak  z ou hi j  nu 
z ek er tot  dez e v ar i ant  ge k om en z i j n:  ‘ I ns pr aak , ge bas eerd op i n z i c ht  l ei dt tot  
ui tspr aak  m et bl i j v end ui tz i c ht ’  [ H B ]

O ngeval op 
onoverzichtelijke kruising

Vorige week vrijdagochtend rond 9 uur vond er op de onoverzichtelijke 
kruising Kievitlaan Marijkelaan een aanrijding plaats. Een eersteklasser 
van het Groenhorst College reed vanaf de school op het rijwielpad richting 
Maertensplein. Een automobilist, komend vanaf de Kievitlaan moest bij de 
nadering van de Marijkelaan naar rechts kijken of er verkeer aankwam dat 
voorrang heeft. Door dat kijken zag de bestuurder niet dat de jongen vanaf 
het fietspad doorreed en daarmee verkeerd voorrang nam, waardoor een 
botsing ontstond. 
Een voorbijgangster vertelt dat ze een klap hoorde en een fietswiel boven 
de auto zag uitsteken. De jongen lag op zijn buik op de grond met bloedend 
gezwollen gezicht. Het zag er niet goed uit. Iemand haalde uit huis wat 
ijs tegen de zwelling. 112 was direct gebeld en de ambulance kwam snel 
ter plaatse. De twaalfjarige is naar het ziekenhuis vervoerd. Hij bleek een 
gebroken pols te hebben opgelopen en kon in de loop van de dag naar huis 
in Soest. De politie die eveneens snel ter plaatse was heeft een onderzoek 
ingesteld [ KP] .
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P .K .N . -  O ntmoetingskerk 
Maartensdijk 

26 april - 9.30 uur
Prof. B. Smalhout, Bosch en Duin 

K apel Hollandsche R ading
26 april - 11.00 uur 

Ds. G. Mulder, Utrecht

S t. Maartenskerk Maartensdijk
25 april - 19.00 uur en 

26 april - 10.30 uur
Woord- en Communieviering

P rotestantse G emeente 
De B oskapel G roenekan

Grothelaan 1a
26 april - 10.30 uur

B. van Empel, Vleuten

P .K .N . -  Herv. K erk G roenekan
26 april - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. Baan, Nijkerk

Hersteld Hervormde K erk 
G roenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

26 april - 10.30  en 18.00 uur
Ds. H. de Bode, Genemuiden

N ed. G er. K erk Westbroek
26 april - 10.00 uur

Ds. P.S. Veldhuizen, Schoonhoven
26 april - 18.30 uur

Ds. G.D. Hanemaayer, IJsselstein

P .K .N . -  Herv. K erk Westbroek
26 april - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
26 april - 18.30 uur

Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk

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

26 april - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer 
26 april - 18.30 uur

Ds. J. Prins, Ederveen

O nderwegkerkje B lauwkapel
26 april - 9.30 en 10.30 uur
Voorganger Ds. E. de Boom

Oecumenische dienst
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster:  Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

O ud papier 
Hollandsche R ading
Zaterdag 25 april wordt door 
muziekvereniging Kunst &  Genoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. De wagen ver-
trekt om 9.00 uur vanaf ‘Het Rond-
je’. U wordt vriendelijk verzocht 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

S amen genieten van de lente
Even naar buiten; de zon zien, de wind horen en de wolken voorbij zien varen. 
Voor de bewoners van veel verpleeghuizen is dit niet vanzelfsprekend. Zij 
hebben vaak geen of weinig familie meer en zijn voor een wandelingetje in de 
buitenlucht mede afhankelijk van welwillende medeburgers. 

Heeft u af en toe tijd om eens te wandelen met een rolstoel?  Wandel dan mee 
met de bewoners van Verpleeghuis Sint Elisabeth te Lage Vuursche, Klooster-
laan 29, 3749 AK Lage Vuursche. Er wordt een klein uurtje gewandeld op:  25 
april, 16  mei en 30 mei. Na de wandeling wordt er gezamenlijk van een drankje 
genoten. De gehele activiteit duurt van 13.30 tot ongeveer 15.30 uur. Wilt u een 
keer meewandelen, kom dan langs of bel voor meer informatie met Marijke 
Teipe tel:  06  47127198 of Marianne Woud, coö rdinator vrijwilligers:  tel:  035 
6 6 6 8344. Mevrouw Woud is aanwezig op:  dinsdag-, woensdag- en donderdag-
ochtend. Mailadressen:  teipe@ telfort.nl en m.woud@ beukenstein.nl.

K ledinginzameling

A f ge l ope n z at erdag 18 apr i l  bestond er w eer de m oge l i j k he i d k l edi ng i n 
ge sl ot en z ak k en i n te l ev eren bi j  de R .K . Si nt  M aar tens k erk  aan  de N ac h -
tegaal l aan te M aar tens di j k . De i nm i ddel s 90 j ar i ge  C ons tanc e G i el i ngh 
nam  v an 10.00 tot  13.00 uur  m eer dan 50 z ak k en i n ont v ang st, di t j aar  
bestem d v oor  de l ok al e bev ol k i ng i n de di stri c ten M ande ra en I si ol o i n 
K eni a [ H v dB ] .

I n het spoor 
van J ezus en Mohammed

De Raad van Kerken De Bilt en omstreken en VU podium nodigen u uit 
voor een bijeenkomst met als thema ‘In het spoor van Jezus en Mohammed’. 
Deze bijeenkomst wordt gehouden op 22 april 20.00 uur in de Julianakerk, 
Julianalaan 42, in Bilthoven. De toegang is gratis. Drs. Benedikte Bos, dr. 
Stella el-Bouayadi - Van de Wetering en prof. dr. Henk Vroom verzorgen een 
bijdrage.
Wat betekent Jezus voor een christen en wat voor een moslim?  En wat bete-
kent Mohammed voor een moslim en wat voor een christen?  Vragen die er 
toe doen in de westerse samenleving van nu. Centraal in deze bijeenkomst 
staat de bundel ‘In het spoor van Jezus en Mohammed’ onder redactie van 
de inleiders. In deze bundel schrijven zes moslims en zes christenen, onder 
wie ds. Benedikte Bos, over Jezus, Mohammed, Maria en Aisha, over hun 
persoon, hun betekenis en hun voorbeeld voor het leven.  De bundel is, zolang 
de voorraad strekt, op de avond met korting verkrijgbaar.

S tichting De Dag 
van de O uderen 

De SDO is opgericht om omstreeks 1 oktober (de internationale  
ouderendag) een evenement te organiseren. Na ca. 10 jaar is in 2008 voor 
een andere opzet gekozen. Het thema was:  ‘Minimaal 10 kleine activiteiten 
voor ong. 15 personen per keer’. In de plaatselijke pers en in de medede-
lingenbladen van de ouderenbonden is dat in het voorjaar 2008 uitgelegd. 
In dat persbericht werd verzocht:  ‘Wie een uitnodiging wil ontvangen voor 
één van die korte uitstapjes, kan zich daarvoor opgeven’. Er werd iets 
georganiseerd voor een ochtend of voor een middag; bijv. ergens samen 
koffie drinken, wandelen in de tuinen van paleis Soestdijk, wandelen in de 
Botanische tuinen, met enkele auto’s een herfsttochtje maken, etc.

Totaal zijn er 18 activiteiten geweest. Daaronder viel ook het wandelen met 
een klas kinderen samen met bewoners van een woonzorgcentrum. Groot 
succes!!! Enkele weken later werden met diezelfde groepen wenskaarten 
gemaakt. Alles is mede mogelijk gemaakt door de gemeente, het KNMI, fa. 
Tap, fa. Van der Valk, het Van Ewijck F onds en het nationaal Ouderenfonds 
(verkoop zegels en wenskaarten).

O uderenfonds
Het Nationaal Ouderenfonds schonk de SDO de verdiende premie  
(€ 460,00)  van de verkoop met de mogelijkheid om die premie te verdubbe-
len (onder de naam Het Premieplan). Er moest een plan worden ingediend, 
een begroting en er moest ook plaatselijk actie worden ondernomen voor 
financië le ondersteuning. Alles werd goedgekeurd en de € 460,00 werd 
verdubbeld!!! Nu is het mogelijk om in 2009 weer 10 of meer korte activi-
teiten te organiseren.

A anmelden
Wilt u een keer deelnemen?  Geef uw naam door en er wordt u een uitno-
diging gestuurd. Iedere deelnemer betaalt € 2,50. De rest betaalt de SDO. 
Aanmelden kan bij Wil Versteeg, (tel. 030 2204005 en e-mail  wilver-
steeg@ hetnet.nl) of bij Jo Buitenhuis - Reuselaars (tel. 0346 212390).

Coör dinator collecte 
gezocht

Het N ationaal MS  Fonds zit omhoog!  Het N ationaal MS  Fonds 
zoekt in B ilthoven en Maartensdijk een coör dinator 

voor de collecte in november.

De werkzaamheden in het kort:  benaderen van de collectanten die u van het 
MS F onds doorkrijgt, bestellen van de collectematerialen, materialen onder 
de collectanten verdelen, met de collectanten afspreken wie waar collec-
teert, collectebussen innen, het geld tellen en op de bank storten, invullen 
van de administratie.

Het Nationaal MS F onds doet er alles aan om mensen met Multiple  
Sclerose onafhankelijk te houden. Niet alleen fysiek maar ook mentaal. Zo 
coacht het Nationaal MS F onds mensen met MS waar ze kunnen én doen 
dat ook persoonlijk. Er wordt geholpen om de vele dagelijkse knelpunten 
waar tegen aangelopen wordt, het hoofd te bieden en zo goed mogelijk op 
te lossen. Het Nationaal MS F onds geeft ook uitgebreide voorlichting aan 
mensen met MS, hun omgeving, het algemene publiek en de behandelaars. 
Onbekend maakt immers onbemind! Veel symptomen van MS zijn minder 
zichtbaar en dus stuiten mensen die MS hebben vaak op onbegrip. Verder 
levert het Nationaal MS F onds aanzienlijke bijdragen aan wetenschappelijk 
onderzoek. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de MS centra, MS 
neurologen en andere professionele hulpverleners in Nederland.

Helpt u ze graag uit de brand?  Neem contact op met Pamela Zaat, tel. (010) 
591 98 39 of pamela@ nmsf.nl Kijk op www.nationaalmsfonds.nl voor meer 
informatie. Nieuwe collectanten zijn ook meer dan welkom!

K oren- veld organiseert 
wederom K orenfestival

Ook in 2009 zal Organisatie Koren-veld een festival voor koren uit de provin-
cie organiseren. In 2008 namen 8 koren deel aan dit festival:  bijna honderd 
enthousiaste sopranen, alten, tenoren en bassen zongen een divers repertoire. 
Ook dit jaar is er tijdens het festival een workshop voor koren en publiek. 
Daarnaast zal een verrassende activiteit het slot van de dag aangeven.
Het festival vindt plaats op zaterdag 13 juni in De Opstandingskerk, 1ste 
Brandenburgerweg 34, Bilthoven, van 12.00 tot 18.00 uur. Bij de organisatie 
bekende koren uit de provincie Utrecht ontvangen een uitnodiging tot deel-
name. Andere koren, die hiervan verstoten blijven, kunnen zich aanmelden 
door een e-mail te sturen naar koren.veld@ gmail.com. Vermeldt de naam van 
het koor, een korte omschrijving van het repertoire, het aantal deelnemers 
en de adresgegevens van de contactpersoon. Kosten per koorlid zijn € 7,50. 
Belangstellenden om het festival als gast bij te wonen kunnen kaarten à  € 7,50 
reserveren via koren.veld@ gmail.com. Voor verdere info over het festival van 
2008:  www.vermeer.nu/ girasole. De organisatie van het festival is in handen 
van Girasole en 4+ 4; een vrouwenkoor en een gemengd octet uit Bilthoven. 



Vijf schapen staan mij glazig aan te 
kijken als ik aangelopen kom. Later 
op de middag komen daar nog zes 
lammetjes bij. Heel ver achter in het 
weiland zie ik Wim ergens mee bezig 
zijn. Op het land van zijn buurman 
grazen koeien. Tussen de Prinsen-
laan en het fietspad is het stil onder 
een blauwe hemel. Wim komt me 
tegemoet en zegt:  ‘Ik ben nu een hob-
byboer met een leuk stuk land waar 
schapen lopen. Kijk hier heb je nou 
een dassenburcht. Weet je, hier onder 

ons leeft een wereld van dieren’. Hij 
laat mij een aantal burchten zien. 
Langs de grens van zijn gebied zijn de 
gegraven gaten vers. De sporen tonen 
dat ze nog maar net gemaakt zijn. Het 
lijkt of de dassen weten dat ze hier nu 
rustig verder wonen kunnen.

‘ Mooi hè ’ ?
Er staat een wilg met een gebarsten 
onderkant. De opening, waarbinnen 
een gat is gegraven, dient nu als 
voorportaal voor een andere dassen-
familie. Dicht erbij liggen aan beide 
zijden van een oude vergeten ijzeren 
pijp, twee burchten. Daarnaast liggen 
drie kleine holletjes. Twee ervan zijn 
het begin van gangen die naar bene-
den leiden. De middelste ligt vol met 

drolletjes. Tot aan de rand gevuld. 
‘Wat ik nu jammer vind’, zegt van 
Woudenberg, ‘is dat laatst iemand 
schreef dat dit gebied vol struiken 
en stoppels nauwelijks meer waarde 
voor de boeren heeft. Dat iemand 
suggereerde dat je de liefde voor de 
natuur moet zoeken bij hobbyisten, 
zoals bijvoorbeeld een golfbaan en 
niet bij de boeren. Dat is niet waar. 
Kijk, daar verderop staat in de zomer 
heel veel maï s met mooie kleuren. De 
stoppels die daarvan overblijven wor-
den daarna omgeploegd’. De dassen 
liggen nu te slapen. Als het donker 
wordt gaan ze in paartjes weer op 
pad. ‘Mooi hè ’, zegt hij en wijst op 
het schitterende uitzicht. ‘Daar moe-
ten we toch zuinig op zijn.’

Pieter Noordanus is beë digd rent-
meester en mede-eigenaar van Noor-
danus &  Van Driesten Rentmeesters 
in De Bilt. Het kantoor is twaalf jaar 
actief en heeft meerdere vestigingen 
in het land. ‘We hebben te maken met 
regionale ontwikkelingen, daarom 
hebben we die meerdere kantoren. 
We werken alleen in het buitenge-
bied.’ Er zijn zo’n 400 opdrachtge-
vers. Noordanus houdt zich bezig met 
het aan- en verkopen van gronden 
en gebouwen, het taxeren ervan en 
belangen behartigen voor agrarische 
bedrijven. Vooral boeren, maar ook 
landgoederen. ‘We zijn hoofdzakelijk 
rentmeester voor particuliere grond-
bezitters en agrarië rs.’

O ntwikkelingen
‘Vroeger was een rentmeester de ver-
tegenwoordiger van de landgoedei-
genaar. Het is één van de oudste 
beroepen ter wereld en wordt zelfs 
in de Bijbel genoemd. De moderne 
rentmeester is een belangenbeharti-
ger voor één of soms twee partijen 
en hij beslaat een veel breder palet. 
De ouderwetse rentmeester bestaat 

ook nog wel, maar daar zijn er steeds 
minder van.’ Pieter Noordanus vertelt 
dat het buitengebied steeds meer te 
maken krijgt met juridisering. Daar-
door is het een ingewikkelde materie 
is geworden. ‘Wij zorgen ervoor dat 
er goede afspraken worden gemaakt 
en mensen op een juiste manier wor-
den ingelicht wanneer bijvoorbeeld 
iemand in een onteigeningssituatie 
terecht komt of een geschil met een 
buurman heeft.’

O nteigening
Noordanus ziet de laatste jaren het 
traditionele landbouwgebied van De 
Bilt, Westbroek, Groenekan, Maar-
tensdijk en Hollandsche Rading sterk 
veranderen. ‘Allerlei ontwikkelingen 
zijn daar de oorzaak van. Mensen wil-
len recreë ren, boeren stoppen omdat 
ze met schaalvergroting te maken 
hebben of uitgekocht worden, natuur-
ontwikkelingen, ruilverkavelingen en 
nog veel meer.’ Nederland heeft de 
verplichting om in 2018 de natuur-
ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
te realiseren. Daar zit tot nu toe te 

weinig voortgang in en daarom grijpt 
de provincie naar zwaardere midde-
len. Sinds kort blijkt dat in sommige 
gebieden, ook in de gemeente De 
Bilt, onteigend kan gaan worden ten 
behoeve van natuur. Dat is dan wel 
niet de instelling, maar het kan gaan 
spelen’, zegt Noordanus. 

O ppassen
Bij onteigening moet sprake zijn van 
een algemeen belang. ‘Dat belang 
bepalen wij niet, maar in dit geval 
wordt er dus onteigend ten behoeve 
van realisatie van natuur. De vraag 
is of dat in deze tijd nog steeds in 
het algemeen belang is. Als rent-
meesters willen we ons niet in die 
discussie mengen, want het is een 
politiek verhaal en we zijn geen poli-
tici. We constateren het echter wel. 
Ook onze klanten zijn er alert op. Er 
zijn prioritaire gebieden aangewezen 
waar onteigening op termijn zou kun-
nen worden toegepast. Daar zijn veel 
mensen uit dat gebied niet blij mee. 
Die zeggen ik wil hier blijven wonen, 
ik wil helemaal niet weg.’ Noorda-
nus constateert dat belangenorgani-

saties, zoals de LTO, daar ook heel 
druk met hun leden mee bezig zijn. 
De provincie heeft een dikke vinger 
in de pap als het gaat om het bui-
tengebied.’ In het kader van grond-
verwerving voor natuurontwikkeling 
heeft de gemeente De Bilt een eigen 
visie voor het platteland ontwikkeld. 
Daarin is gesteld dat voor agrarische 
bedrijven ruimte moet blijven, mits 
er een kwaliteitsverbetering wordt 
toegepast. Over onteigening wordt 
niet gesproken. ‘Daarnaast is De Bilt 
de laatste jaren op een positieve wijze 
actief geweest om grondeigenaren in 
de gemeente te stimuleren particulier 
natuurbeheer toe te passen.’

N atuurbeheerders
‘We kunnen het ons in Nederland 
permitteren om heel vruchtbare land-
bouwgrond om te zetten naar natuur.’ 
Noordanus noemt dat een luxe. Het 

geeft veel meer belevingswaarde. Het 
moet alleen niet doorslaan en er moet 
een balans inzitten.’ Noordanus vindt 
zelf dat je bij natuurontwikkeling 
goed moet kijken naar de manier 
waarop je het doet. Hij is er een 
voorstander van dat je dat moet doen 
met grondeigenaren die daar zelf ook 
wat in zien. ‘Het is natuurlijk best 
als je grond kunt verwerven voor 
natuur, maar als Natuurmonumenten 
of Staatsbosheheer eigenaar worden, 
zal het nooit meer van eigenaar veran-
deren en is de economische bedrijvig-
heid op microniveau weg. Hij noemt 
boeren goede natuurbeheerders. ‘Dat 
zie je ook heel veel in deze gemeente. 
Kleinschaligheid biedt veel mogelijk-
heden. Het is natuurlijk ook zo dat in 
sommige gebieden wat te verbeteren 
valt en er nog een hele slag te maken 
is. Het is een moeilijke materie.’
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Dat wil ik ‘ effe’  kwijt…
E ekhoorns

Tussen de Spoorlaan en de Adrie Piecklaan in Hollandsche Rading waren 
er regelmatig twee eekhoorns te zien die al springend van de ene tuin naar 
de andere tuin gingen. Het was erg leuk om te zien wat die diertjes in je 
tuin allemaal doen. Helaas zijn bij onze overburen deze week op 2 opeen-
volgende ochtenden dode eekhoorns gevonden onder de tuintafel. Onze 
overburen hebben geen kat, al is het natuurlijk de vraag of een kat wel de 
‘dader’ is geweest.
Echter omdat het broedseizoen ook weer begint, zou ik katteneigenaren 
vriendelijk willen verzoeken om hun kat een belletje om te doen, zodat we 
straks ook kunnen genieten van de uitvliegende vogels. En nou maar hopen 
dat er toch weer eekhoorns naar onze tuinen komen.
Ik wil een ieder, waar nu het belletje gaat rinkelen, alvast hartelijk bedanken.

M o ni que  v an der W el , H ol l ands c he  R adi ng

B edreigingen voor het buitengebied
door  G uu s G eebel

‘ We maken een belangrijke ontwikkeling mee in het buitengebied van de gemeente De B ilt. Het was altijd 
een traditioneel landbouwgebied, maar door allerlei ontwikkelingen komt daar steeds meer verandering in’ , 
aldus P ieter N oordanus. ‘ Vooral natuurontwikkeling speelt een steeds grotere rol. A grarië rs, landeigenaren 

en particulieren verlenen daar nu op vrijwillige basis medewerking aan. S inds kort blijkt echter dat de 
provincie voor de verwerving van gronden voor natuur zo nodig het instrument onteigening toe wil passen.’  

N oordanus vindt dat zorgwekkend.

R ent m eester P i eter N oor danus  v oor  z i j n k ant oor  i n De B i l t.

De boer en zijn dassen
door  K ees P i j pe rs

B oer Wim van Woudenberg van de Dorpsweg had mij gevraagd of ik eens een dassenburcht wilde zien. De 
dassen staan immers de laatste tijd in de belangstelling. We maakten dus een afspraak. Zijn land ligt midden 

in het gebied P rinsenlaan West. 

L angs  de gr ens  v an  he t ge bi ed z i j n 
v ers ge gr av en gat en te v i nd en.

I nga ng v an een das senbur c ht .

De ge bar sten onde rz i j de v an de w i l g i s een pr ac ht i g ent ree v o or  de das sen 
ge w or den.



A dverteren in 

De Vierklank!

I ets voor u?

B el dan

0346 21 19 92

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen inktpatronen

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl
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

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

PEUGEOT 407 SW 2.7 V6 HDI AUT, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, CRUISE C, HALF LEDER, RAD/CD/TEL, LMV, MLV, 42.000KM........................  '07 € 31.950,-

PEUGEOT
107 1.0 12V 5DRS, ZWART MET, ER, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS, 23.000KM .....................  '08 € 8.950,-
206 1.4 XR 3DRS, ROOD MET., ER, CV, SB, RAD/CD, 57.000 KM .......................................  '04 € 7.150,-
206 CC 1.6 16V , ZILV GRIJS, CLIMATE C, LEDER INT, ER, MLV, ESP,
CV, ABS, RAD/CD, LMV, APK T/M SEPT `09, 84.000KM ......................................................  '02 € 11.950,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET, ELEC KAP, ER, CV,
SB, RAD/CD, LEDEREN INT, 145.000KM .............................................................................  '00 € 8.250,-
307 SW 2.0 16V NAVTECH, ZILV GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C,
ER, CV, SB, RAD/CD WISS, NAVI, ABS, LMV, 79.000KM .....................................................  '05 € 12.500,-
406 BREAK 2.0 HDI AUT ST 110PK, BLAUW MET, CRUISE C, LMV, ER,
CV, SB, MLV, RAD/CD, CLIMATE C, REGENS, PARKEERS, TREKH, 240.000KM ................  '01 € 4.950,-
407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS,
RAD/CD/TEL, PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000KM .........................  '05 € 10.950,-
407 SW 1.8 16V LPG G3, GRIS FER, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV,
SB, RAD/CD, TEL, REGENS, ABS, AIR B, 180.000KM .........................................................  '05 € 9.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS,
CLIMATE C., CRUISE C., 73.000 KM ...................................................................................  '05 € 10.750,-
CITROËN BERLINGO 1.4 MPV, ZILV GRIJS MET, SCHUIFDEUR,
AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 47.000KM ..............................................................................  '05 € 9.950,- 
CITROËN C5 1.6 16V HDI BREAK, ANTRECIET MET, LEDER INT, ER,
CV, SB, RAD/CD, LMV, ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 68.800KM ..........................................  '06 € 14.950,-
CITROËN SAXO 1.4VTS, GRIJS MET, SCHUIFD, ER, CV, SB, MLV, 112.000KM ..................  '03 € 5.450,-
CITROËN C2 1.1I, RAD/CD, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, MLV, 47.000KM ............  '05 € 8.450,-
RENAULT SCENIC 1.6 16V AUT, D GROEN MET, CLIMATE C, RAD/CD,
LMV, ABS, AIRB, ER, CV, SB, SCHUIFD, 67.000KM .............................................................  '02 € 8.950,- 
FIAT IDEA 1.4, ANTRECIET MET, AIRCO, ER, CV, SB, AIRBAGS, 58.000KM ......................  '04 € 7.750,-
MAZDA MX5 1.6 16V, D GROEN MET, ER, CV, SB, RAD/CD, LMV, MLV, 120.000KM ...........  '98 € 7.950,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 306 1.6 3DRS SELECT, GOUD MET, ER, CV, SB, MLV,
AIRBAGS, RAD/CD, 159.000KM ...........................................................................................  '97 € 1.950,-
FORD ESCORT 1.6 WAGON, ROOD MET, SCHUIFD, ER, CV, SB, 120.000KM....................  '97 € 1.250,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Spinazie ................ 2 x 300 gram 1,00

Kropsla ...................... 2 voor 1,00

Bloemkool ..................... nu 0,79

Handappels 1,25
3 voor

Elstar
Grote Hollandse

Alleen donderdag

Grote Hollandse

1,00
Elstar

Voorjaars knalweek

Komkommers

Asperge - ham schotel ......................................100 gram 0,99
Asperge maaltijd ........................................................ nu 5,95
Nasi of Bami met saté of babi-pangang ......... 100 gram 0,99
Aspergesoep ........................................................literbak 3,95

Vers van de Traiteur

11/2 kilo

Broccoli .................................. héél kilo 1,00
Alle Rauwkostsalades ........................................

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

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

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

1,00
Grote

Volop Hollandse
asperges en aardbeien
zeer scherp geprijsd!!

Vers uit eigen keuken

Verse Hollandse gewassen

Superknaller
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Hugo Mutsaers (54) groeide op in Til-
burg en verhuisde op zijn zeventiende 
naar Utrecht. Daar werd hij in 1978 
politiek actief voor de PvdA. Sinds 
tien jaar woont hij met zijn gezin 
aan de Vuurse Dreef in Hollandsche 
Rading, in een fraaie woning met 
een geschiedenis. Koos Kolenbran-
der heeft daarover al eens in De 
Vierklank gepubliceerd. Mutsaers is 
directeur van een bedrijf dat zich 
bezighoudt met visieontwikkeling in 
de zorg. ‘Hoe moeten we in 2020 de 
zorg hebben vormgegeven, zodat het 
dan nog leefbaar is.’ Door de crisis zit 
het bedrijf nu even in een dip, omdat 
er nauwelijks klanten zijn. Dat is al 
vaker voorgekomen en Mutsaers ver-
wacht dat het ook dit keer wel weer 
over zal gaan. ‘Ik vang het op door als 
werknemer aan de slag te gaan.’

O ogstjaar
Voordat hij in de gemeenteraad kwam 
zette Mutsaers zich op allerlei ter-
reinen in voor de belangen van Hol-
landsche Rading. Hij was actief in 
het wijk- en dorpsgericht werken, de 
tennisclub, betrokken bij de ontwik-
keling van het dorpshuis en is nog 
steeds natuurouder op de Bosberg-
school. Toen hem in 2005 gevraagd 
werd de activiteit voor de PvdA wat 
breder te trekken, gaf hij te kennen 
wel kandidaat voor de gemeenteraad 
te willen worden. Hij kwam op de 
lijst en door de verhuizing van Arnold 
Houwer naar Nieuwegein een half 
jaar geleden in de raad. Hij geniet van 
het raadswerk en maakt nu, met de 
verkiezingen van volgend jaar in het 
vooruitzicht, het oogstjaar mee. ‘Hoe-

wel het zaaien ook erg belangrijk is. 
Je merkt dat iedereen al goed inge-
werkt is met zaken die vaak al vele 
jaren lopen. Het fijne weet ik daar 
niet altijd van.’ Het mooiste product 
van de oogst noemt hij de eerste spa 
die eind dit jaar in de grond gaat voor 
de tunnel bij station Bilthoven. 

B rede steun
Dat hij kandidaat voor de raad wilde 
zijn had ook te maken met het dua-
listisch systeem. ‘In het monistische 
stelsel had ik geen behoefte om raads-
lid te zijn. Ik wilde niet meebestu-
ren, zoals het in het monistisch stel-
sel het geval was, maar wat meer 
op afstand het college controleren.’ 
Mutsaers bezoekt zoveel mogelijk de 
commissievergaderingen. Bewoners 
weten hem ook wel te vinden. ‘Maar 
ze komen gelukkig niet leuren om 
een en ander te regelen.’ Wat hem is 
opgevallen in de raad is dat vrijwel 
alles raadsbreed wordt aangenomen. 
‘Moties worden over het algemeen 
gesteund door de indiener, of worden 
raadsbreed aangenomen. Er is dus 
kennelijk brede steun voor het col-
lege.’ Hij wil graag de volgende peri-
ode ook weer raadslid zijn. ‘Maar dat 
bepaalt de ledenvergadering.’

I nvloed
‘Als één van de zevenentwintig 
raadsleden is persoonlijke inbreng 
beperkt. Maar soms zie je dat eigen 
inbreng helpt.’ Mutsaers noemt het 
kapvergunningenplan, dat door zijn 
inbreng voorlopig is teruggenomen. 
‘Het kapplan en het welstandsplan 
zijn allebei aangehouden, omdat het 

niet goed genoeg doordacht was.’ 
Wat hem verder bezighoudt is de 
zorg van overmorgen. Mutsaers zou 
graag het welzijnselement terug zien 
in de zorg. Niet zozeer de gezond-
heidszorg, maar het welzijn. ‘Dat kan 
in betaalde vorm zijn en dan gaat de 
politiek er over, of met vrijwilligers 
en dan gaat de politiek er niet over.’ 
Hij zou ook graag zien dat het sociale 
aspect bij allerlei plannen meer aan-
dacht kreeg. Hij noemt in dit verband 
de Dorpsvisie Groenekan, waarin een 
sociale paragraaf ontbreekt. Het gaat 
over landschap, slootjes en zichtlij-
nen, maar Mutsaers mist de mens. 
‘Dus van, wij wonen hier en we wil-
len met zijn allen dingen gaan doen.’ 
Van die elementen had hij graag wat 
in de dorpsvisie willen zien. ‘Het 
gaat niet alleen over bomen, sloten en 
landhuizen. Dat zijn allemaal objecten 
die pas gaan leven als er mensen aan 
verbonden zijn. Maar misschien komt 
er een keer een nieuwe visie, of een 
aanvulling, waarin dat wel gebeurt. 
Uiteindelijk komt in de uitwerking 
altijd de mens. Een zichtlijn heeft de 
bedoeling dat iemand die ziet.’
De samenwerking in de fractie noemt 
Mutsaers goed. ‘Geschilpunten tus-
sen PvdA en GroenLinks bestaan 
hoofdzakelijk op landelijk niveau. 
Plaatselijk ligt dat anders en daarom 
was de samenwerking zo voor de 
hand liggend. Hoe je je als PvdA 
daarin profileert vind je terug in het 
verkiezingsprogramma. Buiten de 
verkiezingstijd zijn fractieleden ook 
actief bij zaken die raken aan het 
openbaar bestuur. Op die manier vin-
den bewoners en raadsleden elkaar 

dan ook geregeld. Hij noemt in dit 
verband de bijeenkomsten over de 
bunker, het centrumplan Bilthoven 
en de dorpsvisies voor Groenekan, 
Westbroek en Maartensdijk.

Toekomstvisies
Sinds Hugo Mutsaers raadslid is, 
maakt hij in Hollandsche Rading 
geen deel meer uit van het wijk- en 
dorpsgericht werken en de bewo-
nerscommissie voor het dorpshuis. 
‘Het was een goede voorbereiding 
op het raadswerk.’ Met een groepje 
mensen is hij nu bezig het verkie-
zingsprogramma voor de komende 

raadsperiode te schrijven. ‘We voe-
den het programma door bij wijk- en 
dorpsgericht werken langs te gaan, de 
dorpsvisies erbij te betrekken en de 
opmerkingen over de toekomstvisie 
2030 te bekijken. De visies geven een 
richting aan die in de bestemmings-
plannen uitvoering moeten krijgen. 
Als je de wens hebt in 2030 daar en 
daar te zijn, dan moet je er nu al aan 
gaan werken. Wanneer je de vestiging 
van zogenaamde life sciencebedrijven 
op de lijn De Uithof - Berg en Bosch 
wilt bevorderen, moet je daarvoor 
aanzetten geven in je verkiezingspro-
gramma.’

Hugo Mutsaers een half jaar 
gemeenteraadslid

door  G uu s G eebel

‘ Wat me wat tegenviel in het afgelopen half jaar was dat er gemeenteraadsvergaderingen waren die 
inhoudelijk niet veel om het lijf leken te hebben, maar die toch tot half twee ’ s nachts duurden.’  

Terugblikkend kijkt Hugo Mutsaers echter met genoegen terug op de periode vanaf 24 september 2008, 
toen hij raadslid werd van de G roenLinks& P vdA - fractie.

E en  z o n o v erg o ten  l en teda g  sta a t w el l i c h t sy m bo o l  v o o r een  stra l en de  
toe k om st.

Dat wil ik ‘ effe’  kwijt…
In de Vierklank van 25 maart jl. vertelt de redacteur een prachtig verhaal 
over de ooievaars in Westbroek. De schaduwkant van deze mooie vogels 
komt niet aan de orde. 

Van de meeste in Nederland broedende ooievaars blijft een flink deel in ons 
land achter omdat het hier gefokte exemplaren betreft die hun natuurlijke 
trekdrift lang geleden hebben verloren. Normaal zouden zij onze koude 
winters niet overleven maar door bijvoeren door ooievaarliefhebbers en 
een aangepast gedrag redden zij het net. In januari stonden er op de straat-
lantaarns aan de Achterwetering zes ooievaars die hadden ontdekt dat die 
lampen toch warmer zijn dan de bevroren boomtoppen. 

De ooievaars worden van oktober tot april bijgevoerd met eendagskuikens; 
maar vanaf 1 april moeten zij hun eigen kostje zoeken. En dat doen ze goed! 
Nesten van de weidevogels worden na vele uren zoeken door vrijwilligers 
gemarkeerd en de boeren rijden bij hun werkzaamheden in het land om alle 
nesten heen. Totdat er kuikens zijn. Soms kunt u in de weilanden om West-
broek zien dat een aantal ooievaars, tot wel negen stuks toe naast elkaar 
lopen en een akker helemaal afstropen . De kieviten en grutto's hangen er 
wel schreeuwend boven maar daar trekken zij zich niets van aan. Geen kui-
ken die het overleeft. Ook aIle jonge hazen worden opgevreten. 

Dat een ooievaar af en toe een eigen nest maakt is een goede zaak omdat het 
hier dan waarschijnlijk om een ‘echte’ wilde ooievaar gaat. Alle andere ooi-
evaars kiezen voor een geprefabriceerd nest dat door burgers in Westbroek 
op een paal wordt geplaatst. Het aantal palen in Westbroek neemt snel toe. 
Hier is sprake van een faunavervalsing die niet kan. De tamme ooievaars 
hebben een grote voorsprong op de ‘echte wilde’, doordat zij een kant en 
klaar nest vinden. Een nest dat zo solide is dat wind en regen er geen vat op 
hebben. Daardoor kunnen zij meer tijd vrij maken voor fourageren en het 
verzorgen van hun jongen. Hun aantal neemt dus sneller toe en dat bedreigt 
de stand van de ‘echte’ wilde ooievaar. In oktober 2008 -de ‘echte’ wilde 
ooievaar is dan allang vertrokken naar zijn overwinteringgebied in Afrika 
- zag een loonwerker, die sloten aan het schoonmaken was in Westbroek, 
vierentwintig ooievaars achter zijn trekker lopen. Dat moeten er echt niet 
nog meer worden. Haal dus die kunstmatige ooievaarsnesten weg en wacht 
totdat een ‘echte’ wilde ooievaar een nest bij u wil bouwen. 

Di rk  de G raaf , T i enhov en
Se c r. V O N I  ( V ereni gi ng O naf hank el i j k e N at uur  I nf or m at i e ( i .o.) )

V O N I  i s opge ri c ht  door  v eront rus te m ens en i n he t bui tenge bi ed di e z i c h 
i n hun bel ange n  v oe l en ge sc haad of  ge ne ge erd om  m et el k aar  he t ande re 
ge l ui d naar  bui ten te brenge n. Door  educ at i e, v oor l i c ht i ng en pr o c esstur i ng 
ga at  V O N I  trac ht en de bel ange n v an haar  l eden te onde rsteune n. 

Maandagmiddag troffen kinderen die 
in de tuin aan het graven waren een 
handgranaat aan. Vervolgens is de 
politie en daarna de EOCKL gewaar-
schuwd. Deze hebben nog meer hand-
granaten opgegraven en afgevoerd. De 
22 Duitse en 8 Engelse handgranaten 
zijn tijdelijk opgeslagen in een bun-
ker achter het gemeentehuis, op het 
oude terrein van de gemeentewerf. 
Ze werden tot ontploffing gebracht 
op een braakliggend terrein in het bos 
Houdringe. Dit is afgestemd met de 
Stichting Het Utrechts Landschap. 
Het vermoeden bestaat dat de handgra-
naten en de munitie afkomstig zijn uit 
de Tweede Wereldoorlog. Op het adres 
heeft een oud verzetstrijder gewoond. 
Waarschijnlijk heeft hij de granaten en 
de munitie zelf begraven in een depot 
in zijn tuin. De bewoners hebben geen 
risico gelopen, aangezien de granaten 
niet uit zichzelf kunnen ontploffen. 

Handgranaten uit 
tuin B lauwkapelseweg verwijderd 

Dinsdagavond 14 april heeft het E xplosieven O pruimings Commando van de K oninklijke Landmacht 
(E O CK L) ca 30 handgranaten verwijderd uit een tuin aan de B lauwkapelseweg in De B ilt. De handgranaten 

dateren waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. O nderzocht is of nog meer granaten aanwezig waren. 
Dit bleek niet het geval. Wel zijn er kogelpunten en hulzen aangetroffen.

O nde rz oc ht  i s of  nog m eer gr ana ten aanw ez i g w ar en. Di t bl eek  ni et he t ge v al . 
W el  z i j n er k oge l punt en en hul z en aange trof f en. ( f ot o w w w .ni euw sov er.nl /
debi l t)  



Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

keuze uit
Slagroom / 

chipolata / superfruit

Schnitt
€ 5,75

 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.

Tulpen 2 bos 5,-
Zomerbloeiers 3 voor 2,50

Chrysanten stekken
 10 voor 2,95

Tuinkruiden
 3 voor 3,95

Volop groenteplanten

its sportits sport
actie....actie....actie.... 

its sport
industrieweg 11 tel: 06 46 10 46 00
maartensdijk email: itsfarida@hotmail.com

All in halfjaarabonnement
nu voor € 99,- !!!!!!

Ja dat kan, bij Its sport!
Voor de zomer

je body in shape.

Kom gezellig bij Its.

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

BADMODE 2009

DE BADMODE
COLLECTIE IS

NU COMPLEET.

MIX & MATCH
DE BIKINI DIE U ZELF

KAN COMBINEREN
* VERSCHILLENDE MATEN

* VERSCHILLENDE DESSINS

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK - DE BILT

FEEST PROGRAMMA KONINGINNEDAG
Gelukkig toch nog een mooi programma

voor jong en oud op 30 april.
Het programma treft u aan op

de raambiljetten.

De Reisclub 55+ heeft een extra mooie 
bloesemtocht voor u in de aanbieding op 

zaterdag 2 mei voor € 25,- p.p.
Zaterdag 25 april kunt u
inschrijven en informatie

inwinnen over de 5-daagse reizen in
Mei- Juli - Augustus.

inlichtingen: 0346-212288

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Nieuw!
Lief cadeausets voor baby en mama 

vanaf € 9,99.

10 mei moederdag 
vanaf 1 mei tot 9 mei 20% korting op 

cadeaubonnen voor behandelingen in de 
Lancaster salon.

- als u een afspraak maakt in 
mei krijgt u 20% korting op uw 

behandeling

p.s. U krijgt met uw klantenpas altijd 
al 10% korting op luxe geuren! 
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Dinsdag 14 april is de Projectweek 
Afrika gestart met een lied, gemaakt 
door meester Roland. De hele ver-
dere periode was iedereen heel druk 
met het thema. Er werd over verteld, 
gelezen, geknutseld, gezongen en nog 
veel meer.

Dochter
Anne van de Helm is de 19-jarige 
dochter van leerkracht Bronia. Medio 
mei vertrekt Anne naar Zuid- Afrika 
om daar twee maanden vrijwilligers-
werk te doen. Er valt nog een hoop te 
regelen en voor het project daar valt 
ook nog het nodige hier in te zamelen. 
Be More is de overkoepelende orga-
nisatie waarmee Anne naar Zuid Afri-
ka gaat. Het project waar zij (voor) 

gaat werken is Mother of Peace; een 
losstaand project maar dat wel finan-
cië le steun krijgt van Be More. Alle 
administratieve en financië le zaken 
worden via Be More geregeld, maar 
Anne zelf verblijft twee maanden 
op het project Mother of Peace:  een 
kleinschalig project dat is opgericht 
door vrijwilligers en in stand wordt 
gehouden door onder meer de locale 
bevolking en vrijwilligers. Er is een 
weeshuis waar ongeveer 50 kinderen 
tussen de 0 en de 18 jaar in huisjes 
wonen met elk een huismoeder, die 
voor ze zorgt. De kinderen die op het 
project wonen hebben allemaal heel 
wat bagage; sommige zijn verlaten, 
anderen seksueel misbruikt, mishan-
deld of zijn hun ouders aan AIDS 

verloren. Het weeshuis vangt deze 
kinderen op en zorgt dat ze weer kind 
kunnen zijn. Dat ze weer kunnen 
lachen, spelen, leren en weer zich 
hebben op een toekomst.

S chool
Voor De Nijepoort paste het project 
prima in de Projectweek Afrika die 
a.s. donderdag 23 april wordt afgeslo-
ten. De school hoopt op een zo groot 
mogelijke opbrengst, zodat Anne daar 
een mooi bedrag persoonlijk zal kun-
nen overhandigen. Op de afsluitende 
avond is ook iedereen meer dan wel-
kom; ook de Groenekanners die geen 
kinderen op de Nijepoort hebben.
Er zullen Afrikaanse hapjes en drank-
jes zijn en het schoolkoor en school-

orkest zullen zich presenteren. De 
door de leerlingen gemaakte kunst-
werken zullen worden verkocht en er 
zijn workshops djembe of Afrikaanse 

dans. Lonneke Beersma en rockband 
Big Mess verzorgen een optreden 
en er is een verkoop van F air Trade 
producten. 

De N ijepoort viert feest
Benefietavond voor Mother of Peace

door Henk van de Bunt

Donderdag 23 april a.s. van 18.00 tot 20.00 uur viert basisschool De N ijepoort in G roenekan feest;  om een 
heleboel redenen verkeert men in een uitgelaten stemming. A lle eraan voorafgaande dagen stond alles bij 

deze school in het teken van A frika. Donderdagavond sluit men dit project op een bijzondere wijze af.

A nne  en B roni a:  ‘ O p de af sl ui tende  av ond i s i edereen w el k om . De sc hool  
hoopt  dat  A nne  een m ooi  bedrag pe rsoonl i j k  z al  k unne n ov erhandi ge n’ .

K lankbord
De prachtige 
Biltse Grift

Veel commotie de afgelopen week 
over de Utrechtse burgemeester 
Wolfsen, die een hem onwelgevallig 
stuk in het Utrechts huis-aan-huisblad Ons Utrecht heeft tegengehouden. 
120.000 versgedrukte kranten gingen de papiermolen in en werden opnieuw 
gedrukt nadat de burgemeester zich beklaagde bij de eindredacteur en later 
bij de uitgever. De gemeente Utrecht is een grote adverteerder in het blad, 
hoewel nadrukkelijk werd gezegd dat dit feit nooit een rol heeft gespeeld in 
het contact tussen de burgemeester en Ons Utrecht. In plaats van het artikel 
over zijn declaratiegedrag verscheen een stuk over een actie- en sciencefic-
tion film wat weer heel wat anders is. 

Toen het allemaal uitkwam was de rel geboren. Het kleine kuiltje dat de 
burgemeester op zijn weg meende te zien groef hij uit tot een flinke put 
waar hij tenslotte zelf inviel. Pers en politiek staan in zo’n geval op scherp. 
De term ‘Pyongyang aan de Vecht’ was opeens geboren. In een zitting van 
de Utrechtse raad verklaarde Wolfsen zijn fout in te zien. Hij moest diep 
door het stof. Het bleek uiteindelijk voldoende om zijn positie overeind te 
houden.

Vierklank
Je vraagt je af of zoiets ook bij De Vierklank zou kunnen ontstaan. Want 
ook De Vierklank heeft gemeentelijke bladzijden. Maar we schrijven altijd 
heel vriendelijk over burgemeester Gerritsen. Er is evenmin iets bekend 
over twijfelachtige declaraties. Maar ja, mocht er toch eens wat boven 
water komen… Een voordeel is dat de uitgever en eindredacteur van De 
Vierklank vlak bij elkaar op het kantoor zitten. Dat is gemakkelijk door-
verbinden. Bovendien:  De Vierklank heeft maar 5500 exemplaren om 
eventueel te vernietigen. Maar of de uitgever van Onze Vierklank in zo’n 
geval even ontvankelijk zou zijn als de uitgever van Ons Utrecht?  We heb-
ben onze twijfels. 

E rvaren
Maar waar hebben we het eigenlijk over. Burgemeester Gerritsen is een 
ervaren ‘burgervader’. Die van Utrecht is dat niet, zo vertelde voormalig 
burgemeester van Rotterdam Bram Peper uitgebreid bij EénVandaag. En 
dus overkomt De Vierklank dit niet. Er zal dus zeker nooit sprake zijn van 
Pyongyang aan de Biltse Grift.

M ar ti j n N ek k ers

Fotoclub B ilthoven e.o.
Op maandag 27 april a.s. presenteren leden van de werkgroep Stad en Land 
hun werk van het afgelopen jaar. Het wordt een avond waarin ieder lid zijn 
werk individueel presenteert. Er kan gediscussieerd en vragen over de foto's 
gesteld worden. 

De bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F .Witte Centrum, Henri 
Dunantplein 4 te De Bilt en begint om 20.00 uur. Inlichtingen over de foto-
club:  tel. 0346 213363. 

Zoals met de opbrengsten van de 
markt, welke elk jaar wordt gehouden 
in Mieścisko gebeurt, zal de opbrengst 
van de garageverkoop eveneens wor-
den besteed aan één van de projecten 
in de Poolse plattelands gemeente. De 
opbrengst van de markt in september 
jl. aangevuld met de opbrengsten van 
de garageverkopen werden geschon-
ken aan het kerkje van één van de 

kernen van Mieścisko voor restauratie 
en renovatie. In april dit jaar bestaat 
het desbetreffende kerkje 150 jaar en 
in juni zal dit feit worden herdacht 
met o.a. een kerkdienst.

Heeft u nog spullen die u voor de ver-
koop wil geven, dan kunt u terecht op 
bovengenoemd adres. Het allerleukste 
van deze schenkingen is dat degenen 

die regelmatiger in Mieścisko komen 
het geld omgezet zien in de verbete-
ringen en aanpassingen 

Voor de markt in Mieścisko is welkom:  
koperwerk, (imitatie) delftsblauw; in 
zeer goede staat zijnde lakens, knuf-
fels, dekens en rugzakken. Hiervoor 
kunt u contact opnemen met Jean 
Rijksen, 06 29068703

G rote G arageverkoop voor P olen
O ok dit voorjaar wordt er weer tijdens de grote garage verkoop ten behoeve van projecten 

in de zustergemeente Mieścisko, P olen, een groot assortiment aan artikelen aangeboden. Deze verkoop 
zal zaterdag 25 april a.s. zijn aan de A chterweteringseweg 50 te Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 uur.

O ptreden van ‘ De Maa- dams’ .
Dit vrouwenkoor uit Maarssen is een 
enthousiaste groep van ±  25 zan-
geressen, die zingen onder leiding 
van pianist en dirigent Jan Karstens. 
Zij zingen een heel breed repertoire 
van licht klassiek, ballades, moderne 
muziek tot en met Oudhollandse mee-
zingliedjes. Het programma op vrij-
dag 24 april a.s. in de recreatieruimte 
van Dijckstate is nog een verrassing, 
maar zal zeker de moeite waard zijn. 
Tijd:  19.30 uur (zaal open 19.00 uur). 
Kosten:  €  4,00 (incl. 1 x koffie of 
thee).
 
I nloop in Dijckstate Maartensdijk
De zomermaanden breken weer aan! 
Kom gezellig een kopje koffie of thee 
drinken op het terras van Dijckstate in 
Maartensdijk. De ‘inloop’-tijden zijn 
van 10.00 tot 11.45 en van 14.00 tot 
16.30 uur en op zaterdagochtend van 
10.00 tot 11.45 uur. Tijdens deze ope-
ningstijden is het internetcafé open en 
er kan ook gebiljart worden. Voor de 
‘inloop’ is SWO De Zes Kernen De 
Bilt op zoek naar versterking van het 
team van gastheren en gastvrouwen. 
Zij, die het leuk vinden om een paar 
uur in de week vrijwilliger te zijn in 
de inloop kunnen contact opnemen 
met de Maartensdijkse vestiging van 
SWO, tel. 0346 214161. 

B estelbus van E mmaus 
vernield

W oe ns dagoc ht end 15 apr i l  w erd ont dek t dat  opni euw  de v rac ht aut o/  
bestel bus  v an E m m aus  De B i l t i s v erni el d, w aar door  dez e noe ste v ri j w i l l i -
ge rs opni euw  z i j n ge dupe erd. De v or i ge  aut o w as  ook  v erni el d en l at er z el f s 
ge stol en. V an dez e gr ot ere en ni euw ere i s de v oor rui t i nge gooi d;  tenm i ns te 
1 w eek  i s dez e ni et te ge brui k en ge w eest. ( f ot o H ar ry  Sange rs) . 



‘De grootste verrassing die we te 
horen kregen toen we van de lucht-
haven werden gehaald was dat de 
‘dininghall’ bij de school van het 
weeshuis, die gefinancierd was door 
de particuliere school uit Hilversum, 
al helemaal klaar was!’. Zodra het 
resterende bedrag vanuit Hilver-
sum wordt overgemaakt kunnen ook 
de keuken, tafels, stoelen, pannen, 
bestek etc. aangeschaft worden. Het 
is een mooie grote ruimte geworden 
die multifunctioneel is. Nu de regen-
tijd er (hopelijk) aan komt kunnen 
de kinderen tussen de middag op 
school blijven waar voor hen wordt 
gekookt. Ook de leerlingen van bui-
ten het weeshuis kunnen zodoende 
een warme maaltijd nuttigen. In het 
weekend kan de ruimte verhuurd 
worden zodat er bijvoorbeeld kerk-
diensten gehouden kunnen worden.

Cheq ue
Op de eerste dag van het bezoek 
bezochten de dames direct de Shalom-
school, behorende bij het weeshuis en 
overhandigden zij aan het hoofd van 
de school de symbolische cheq ue 
van € 3.175,50. Ook de uitgeknipte 
handafdrukken die door alle leer-
lingen van de Hilversumse school 
waren gemaakt, door Hanneke en 
Henrike waren geplastificeerd en tot 
slingers waren omgetoverd werden 
aan de leerlingen overhandigd. Als 
een soort groet vanuit Nederland. 
Elke klas is nu versierd met een slin-
ger handjes van kinderen uit dezelfde 
leeftijdsgroep uit Hilversum. De kin-
deren uit het weeshuis hebben als ant-
woord daarop allemaal een tekening 
gemaakt met als thema hun dagelijks 
leven in het weeshuis en daarmee 
wordt de school uit Hilversum ver-
sierd! De naam die de hal krijgt is dus 
toepasselijk:  HILVERSUM HALL! 
Dit heeft een drievoudige betekenis:  
ook de Regenboogschool uit Hilver-
sum organiseert projecten voor het 
weeshuis en de projectleider namens 
de Stichting Wings of Support is 
een Hilversumse is, namelijk KLM-
stewardess Y vonne de Graaf.

Landbouwgrond
De middag werd besteed met een 
bezoek aan de landbouwgrond, die het 
weeshuis ter beschikking is gesteld 
door een oudere Keniase grondbezit-
ter. De afstand viel nog wat tegen en 
de weg er heen was erg slecht. In een 
totaal verlaten gebied, een eind van 
de doorgaande weg af ligt dan dit stuk 
grond van 4,5 hectare. Het zag er keu-
rig uit met een hek van prikkeldraad 
eromheen en een golfplaten huisje 
voor de bewaker. De week ervoor 
hadden alle grotere kinderen van het 
weeshuis enkele dagen gekampeerd 
op het terrein om alle stenen te ver-
wijderen (het lijkt of het stenen heeft 
geregend) en na het omploegen van 
het land hebben zij het hele land 
bemest en ingezaaid met maï s en 
bruine bonen; hun hoofdvoedsel. De 
regentijd zou eigenlijk al begonnen 

moeten zijn, maar deze laat weer op 
zich wachten. Dat is een grote zorg, 
want irrigeren is nog niet mogelijk. 
Het is nog niet in eigendom van Jayne 
en zo lang dat niet het geval is kan zij 
er geen dure investeringen doen om 
een irrigatiesysteem aan te leggen. 
Een deel van het land is evt. te koop 
maar daarvoor is nu nog geen geld. 
Wel heeft KLM-stichting Wings of 
Support  een aanvraag lopen om het 
land voor Jayne te kunnen kopen. 
Als dat wordt goedgekeurd kan er op 
zoek worden gegaan naar een sponsor 
voor het slaan van een put zodat het 
land een eigen waterbron heeft. Ook 
voor de bewaker en de kinderen die er 
zullen komen is dit van groot belang.

Happy
Jayne is erg happy met het stuk grond. 
Ze ziet er legio mogelijkheden in. Als 
het gelukt het land in eigendom te 
krijgen wil ze er een groter onderko-
men bouwen om de kinderen langere 
tijd te laten verblijven. De kinderen 
vinden het er ook helemaal geweldig. 
Ze wilden niet eens terug naar huis na 
het bewerken van het land. En wat je 
er nou helemaal hebt?  Eigenlijk niets! 
Land, en als je om je heen kijkt nog  

veel meer vlaktes met land, maar het 
is zo anders dan in een volle slop-
penwijk en vooral zo stil! Onderweg 
kom je zelfs af en toe al een zebra of 
struisvogel tegen! Uitkijkend over de 
eindeloze vlaktes aldaar werd het de 
dames ook direct duidelijk waarom 
op dit land geen bijenkorven kunnen 
worden neergezet. Ruimte genoeg en 
niemand heeft er toch last van, denk 
je dan als leek. Maar toen legde Jayne 
uit dat bijen wel ergens hun nectar 
vandaan moeten halen en in deze 
omgeving groeit zonder menselijke 
hulp werkelijk niets. Als de regentijd 
eindelijk aanbreekt en de gewassen 
kunnen gaan groeien, kan na 3 maan-
den al geoogst worden. De opbrengst 
van dit stuk land zou genoeg moeten 
kunnen zijn voor 2 jaar maï s en bonen 
voor de kinderen. Na deze 3 maanden 
kunnen dan andere gewassen worden 
gezaaid zoals uien, kool, paprika etc., 
zgn ‘cashcrobbs’:  gewassen die snel 
groeien en waar goed geld mee te 
verdienen is. 

B esteding
De rest van de dagen die Esther, 
Henrike en Hanneke in het wees-
huis waren zijn voor een groot deel 
benut met het voeren van bespre-
kingen met Jayne en andere mensen 
van het bestuur. Besloten is om een 
deel van het geld dat Esther vanuit 
Maartensdijk van verschillende par-
ticulieren en van de Ontmoetingskerk 
had gekregen te besteden aan het 
betalen van het schoolgeld voor de 
rest van 2009 voor 6 kinderen die 
naar de middelbare school gaan, aan 
een voedselvoorraad voor de komen-
de 3 maanden (mais, bonen, zout, 
linzen), reanimatie van het fruitpro-
ject voor de komende 3 maanden en 
voor 3 maanden voorraad babyvoed-
sel. Verder wordt er gekeken naar 
muziekinstrumentjes voor de kinde-
ren zoals jambee’s, tamboerijnen etc. 
om in de nieuwe ‘dinighall’ creatief 
bezig te kunnen zijn. De kinderen 
zijn gek op zingen en instrumenten 
kunnen daarop een leuke aanvulling 
zijn. Tenslotte leek het een leuk idee 

de kinderen eens te verrassen op een 
soort schoolreisje. Ze wonen aan de 
rand van het Nairobi National Parc. 
En zo zijn de kinderen op Goede 
Vrijdag op wandelsafari geweest! Het 
transport en de entree van het park 
is met een particuliere gift uit Maar-
tensdijk bekostigd. Het was het eerste 
echte schoolreisje.

O pbouw
En dan is er natuurlijk nog de opbouw 
van het afgebrande gedeelte van het 
weeshuis. F inancieel hebben de par-
tijen uit Nederland zich daar niet 
mee bemoeid. Toch heeft Jayne het 
voor elkaar gekregen het grootste 
deel van het geld in Kenia te orga-
niseren. Wat er nu nog ontbreekt 
is één miljoen Keniase schillingen  
(€ 10.000,-). Het valt Jayne niet mee 
dat laatste geld bijeen te krijgen. 
Er wordt keihard gewerkt aan het 
gebouw, 12 uur per dag en het ziet 
er prachtig uit. Het heeft twee ver-
diepingen, een eet/ ontspanningszaal, 
bibliotheek, een apart slaap/ was 
gedeelte voor jongens (beneden) en 
meisjes (boven) en een kantoor voor 
Jayne. Als Jayne het laatste geld kan 
organiseren zal de bouw eind april 
klaar kunnen zijn en zal er half mei 
een feestelijke opening komen waar-
bij alle sponsoren en de pers wor-
den uitgenodigd. De kinderen kunnen 
niet wachten tot het zover is. Het is 
nu nog steeds behelpen met slapen. 
Straks hebben ze nieuwe slaapka-
mers met nieuwe bedden en matras-
sen die weer van de Amerikaanse 
stichting Sweet Sleep (via Wings of 

Support) geschonken zullen worden. 
En zo wordt het allemaal langzaam 
aan steeds completer. De Maartens-
dijkse bibliotheek heeft bijvoorbeeld 
enkele dozen vol Engelstalige boeken 
ter beschikking gesteld die inmiddels 
allemaal al in het weeshuis zijn aan-
gekomen! De kinderen (en volwas-
senen) waren er erg blij mee.
Het laatste bericht (van Goede Vrijdag 
2009) is, dat de bouw nu stilligt. De 
werkmannen zijn naar huis gestuurd, 
omdat het nog niet lukte de laatste  
€ 10.000,- bijeen te krijgen.
Dan heeft Esther’s collega-purser 
Linda Kant met de school van haar 
kinderen (Gouden Regenschool ook 
uit Hilversum) vorige week € 1.300 
verdiend met het verkopen van zelf-
gemaakte kunstwerkjes van de Hil-
versumse schoolkinderen. Linda is 
afgelopen week ook weer bij Jayne 
langs geweest en er zijn twee wasma-
chines aangeschaft met dit geld! Het 
was namelijk opgevallen hoeveel tijd 
(gemiddeld 6 uur) de mama’s bezig 
zijn met het wassen van de enorme 
hoeveelheid kinderkleding elke dag. 
Die tijd kunnen ze dus niet doorbren-
gen met de kleine kinderen (waarvoor 
ze eigenlijk in dienst zijn). Doordat 
er geen geld is om de kleine kinderen 
overdag een luier aan te doen wordt  
wel 5 à  6 keer per dag hun kleding 
verschoond. Dat is een hoop wasgoed 
met zo veel kinderen!

N ieuwe projecten
Goede berichten dus. Het was een 
zeer nuttig en informatief bezoek, 
waarin de 3 dames met veel liefde 
zijn ontvangen en de kinderen erg 
blij waren met alles wat er voor hen 
georganiseerd is. Het was ook goed 
om te zien dat de kinderen erg seri-
eus zijn w.b.t. hun schoolopleiding 
en elke avond als de kleintjes naar 
bed zijn een uur bij elkaar stil zitten 
te studeren of lezen. Er wordt in het 
Keniase schoolsysteem ook nogal wat 
van basisschool leerlingen gevraagd! 
Wat er nu nog te organiseren is, zijn 
voornamelijk kleinere projecten. Kle-
ding is er voorlopig genoeg, maar 
regenkleding (regenlaarzen en - jas-
sen) is met het oog op de komende 
regentijd geen overbodige luxe. Ook 
ziekenhuisdoek, waarmee de bed-
den van de niet-zindelijke kinderen 
overtrokken kunnen worden tegen 
doorlekken zou geen overbodige luxe 
zijn. Wie kan het weeshuis hieraan 
helpen? ? ?  En verder:  heel hard dui-
men voor regen! U kunt altijd contact 
opnemen met:  Esther Harshagen (tel. 
0346 214626)  of Henrike van ’t Land 
(tel. 0346 211833).
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Het gaat goed in het weeshuis
v ertel d a a n H enk  v an de B unt

Half maart zijn E sther Harshagen, Henrike van ’ t Land en haar zus Hanneke van der Helm op werkbezoek 
geweest in het weeshuis S t. P auls Children Care Centre in N airobi. Het bezoek was goed voorbereid en in de 

drie dagen die de dames hadden, werd dan ook een druk programma afgedraaid. 

V .l .n.r .:  E sthe r H ar shag en, J ane , H anne k e v an der H el m  en H enr i k e v an ’ t 
L and.

O ok  de ui tge k ni pt e handaf druk k en di e door  al l e l eerl i nge n v an de H i l v er-
sum se sc hool  w ar en ge m aak t w erden aan de l eerl i nge n ov erhandi gd.

E r w or dt k ei har d ge w erk t aan de he rbouw  v an he t door  brand v erw oe ste 
ge bouw .



In de lente van 2005 had de redactie van De Vierklank een interview met 
de in Hollandsche Rading geboren en getogen kunstenares. Walty bleek 
vele talenten te bezitten. Naast haar grote liefde voor dieren en de natuur 
in het algemeen, bleek ze ook een ondernemersgeest te bezitten, die haar 
in staat stelde zonder subsidies en zonder concessies aan haar drang naar 
volmaaktheid te voldoen.

Walty startte in 1985 haar carriè re als vrij gevestigd kunstenares en illu-
stratrice, waarbij ze haar voornaam als handelsmerk liet registreren. De 
inspiratie voor haar aqua rellen, pasteltekeningen, olieverfschilderijen en 
bronzen plastieken ontleende ze vooral aan de natuur. Ze begon zo een port-
folio samen te stellen, waarmee ze diverse uitgevers benaderde. Al gauw 
werd ze aangenomen bij ‘Grasduinen’ waar ze een maandelijkse rubriek 
kreeg toebedeeld. Andere tijdschriften in binnen- en buitenland volgden 
zoals Margriet (Nederland), Airone en Gardenia (Italië ) en Terre Sauvage 
(F rankrijk). Er verscheen een verjaardagskalender en mooie ansichtkaarten 
om haar naamsbekendheid te vergroten. Er waren exposities en er zijn 
diverse boeken van haar hand verschenen:  ‘Wat denkt mijn hond van mij? ’, 
‘Wat denkt mijn kat van mij? ’ en ‘Walty’s vogels’. Het kon gewoon niet 
uitblijven:  Ze bleef niet onopgemerkt en kreeg internationale bekendheid 
zelfs tot in de Arabische wereld.

Ze was er trots op dat ze zoveel bereikt had, maar werkte er, met groot 
gevoel voor detaillering, bikkelhard aan. Ondanks het succes is ze altijd 
‘gewoon Walty’ gebleven, wars van kapsones, dicht bij de natuur en dol 
op creë ren. In de zomer van 2006 werd kanker bij Walty geconstateerd. 
Walty van Heel werd vrijdag 17 april in Lage Vuursche in besloten kring 
begraven.
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Walty Dudok van Heel  
overleden

door  A nne m i ek e v an Z ant en

B eeldend kunstenares Walty Dudok van Heel is zondagnacht 12 april 
op 50- jarige leeftijd overleden. Ze genoot internationale bekendheid 
vanwege haar levendige dierenschilderijen en prachtige sculpturen.

adv ertent i e

S luiting geldautomaat bij station
Hollandsche R ading

door  A nne m i ek e v an Z ant en

Het voelt alsof Hollandsche R ading langzaam maar zeker van de landkaart wordt geveegd. De winkels zijn 
uit het dorp verdwenen, de fietsenstalling, de R abobank en nu verdwijnt ook nog de geldautomaat. O ndanks 

alle protesten kan de bank,die zich profileert als de bank voor het platteland, zich in de kleine dorpen niet 
langer handhaven. K ostenplaatjes spelen in deze financië le crisis de allerbelangrijkste rol. 

De Rabobank sloot al eerder haar 
kantoortje bij het station, maar nu 
moet ook de geldautomaat het ont-
gelden. Hoewel de Rabobank zich 
de sociaal maatschappelijke functie 
terdege realiseert, zijn er te hoge 
kosten (investering, beveiliging, ver-
zekering, onderhoud, geldtransport) 
verbonden aan het in bedrijf houden 
van een geldautomaat waarvan het 
aantal transacties op jaarbasis te laag 
ligt.

G esprek
Donderdag 16 april jl. vond er een 
gesprek plaats tussen de Rabobank 
Hilversum-Vecht en Plassen Rob 
Veldhuizen (directeur Particulieren), 
Ronald van Loon (manager Verkoop 
en Service) en Saco Eldering (verte-
genwoordiger namens Tolakkerweg-
vereniging) en Jannie Siebesma. De 
beide laatstgenoemden zijn ook lid 
van het bestuur Dorpsoverleg van 
Wijk- en Dorpsgericht Werken Hol-
landsche Rading). Aanleiding voor de 
Rabo om de situatie rond de geldauto-
maat te toetsen c.q. te heroverwegen, 
was het vervallen van het huurcon-
tract van de locatie met de NS en het 
feit dat de automaat aan vervanging 
toe is. De nieuwe automaten zijn ten 

opzichte van het oude apparaat beter 
te beveiligen. De huidige automaat is 
relatief onvoldoende veilig. De kos-
ten voor het plaatsen van een nieuwe 
automaat zijn te hoog ten opzichte 
van de rendementen. 
De Radingers zijn absoluut niet blij 

met deze zakelijke afweging, maar de 
cijfers spreken boekdelen. Het pinge-
drag van de consument in het alge-
meen blijkt de Radinger bovendien 
niet in de kaart te spelen en het besluit 
van de Rabo is onherroepelijk. 

A f ge l ope n m aandagm or ge n bl eek  ge z i en de aange pl ak te m ededel i ng de  
pi naut om aat  al  pe rm ane nt  bui ten ge bru i k  ge stel d te z i j n.

Terwijl op het Maertensplein zaterdag 
11 april jl. de Kleinveemarkt was 
die heel veel mensen trok, hield Eva 
Aertssen haar markt voor een goed 
doel in de binnentuin van Dijckstate. 

Ze gaat deze zomer in drie dagen fiet-
sen van Londen naar Parijs voor het 
steunen van het onderzoek en de ver-
betering van de behandeling van kin-
derdiabetes. Ze had heel wat spullen 
verzameld. Veel kleding, een aantal 
fietsen, kinderspeelgoed, schilderijen, 
serviezen en nog veel meer. De spul-
len heeft ze gekregen van buren, col-

lega’s en buitenstaanders. Je kon er 
rustig rondlopen. Je kon er zitten en 
wat gebruiken en dat deden veel men-
sen want het is redelijk druk geweest 
en er is veel verkocht. Vierhonderd 
euro heeft ze er mee verdiend. 

Wat over is gebleven gaat naar Markt-
plaats en als het lukt de Vrijmarkt op 
Koninginnedag. De niet verkochte 
schilderijen gaan naar de schilde-
res terug. Eva bedankt alle gevers, 
kopers, helpers en Dijckstate zelf, 
voor het gratis gebruik van de bin-
nenplaats. [ KP]

G eslaagde P aasmarkt

K lankbord
S tropdassen

Onlangs liep ik op een avond op 
het Prinsenlaantje en hoorde naast 
het weggetje geroezemoes. Ik liep 
het weiland op en legde in het gras 
mijn oor te luisteren. Een wild geraas 
kwam van beneden en al snel begreep 
ik het. De kolonie dassen was gestopt 
met wormen zoeken en bijeen geko-

men. Er was een ondergrondse verga-
dering aan de gang. 

Het dassenopperhoofd verzocht om 
stilte. Hij vertelde dat hun jachtveld 
was gered, waarna de kreten van 
geluk naar boven stegen. ‘Onze jacht-
velden blijven intact’, hoorde ik de 
hoofddas zeggen. ‘Lieve mensen in 
de bovenwereld die van ons houden, 
hebben geprotesteerd en de mensen-
bazen hebben besloten dat wij kun-
nen blijven waar wij leven. Het zou 
anders voor ons een strop geweest 
zijn. We zouden als stropdassen naar 
elders hebben moeten vluchten. Weg 
van onze burchten’. 

‘Ik zal jullie nu ook vertellen wat 
onze plannen waren als de golfbaan 
wel was doorgegaan. Ons actiecomité 
had dat perfect geregeld. Want wat wij 
niet wilden, was verdreven worden 
van onze jachtvelden, zoals dat in de 
grote bovenwereld met de indianen is 

gebeurd. Die worden ook steeds meer 
teruggedrongen. Dus maakten wij een 
krijgsplan en dat kan ik nu vertellen. 
Je weet dat golfers putjes maken in 
de grond waarin hun ballen moeten 
vallen. Wij zouden een systeem van 
gangen graven vanaf de onderkant 
van die putjes naar een centrale grote 
put diep in de grond. Zo zouden alle 
ballen uit de putjes door de gangen in 
de centrale ondergrondse put rollen. 
En weet je, zonder ballen kunnen gol-
fers niets. Die grote put is al gereed 
en het gangenwerk is half voltooid, 
maar nu heeft een ijlcourier gemeld 
dat het golfbaanplan is afgeketst. Wij 
gaan het gangenstelsel nu verleggen 
naar de sloten, waardoor de grote put 
vol water raakt. Ik wil nog laten stem-
men of die ondergrondse waterput 
gebruikt wordt om vervuilde wormen 
schoon te wassen of dat we het als 
eigen zwembad gaan gebruiken.’ 

K ees P i j pe rs



A anvragen om vergunning  (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
• Maartensdijk, Kon. Julianalaan 
46, uitbreiden woning;

U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-

ning is verleend. Deze besluiten 
maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’. 

Verleende sloopvergunning
•  Holl. Rading, Tolakkerweg 72A, 

slopen recreatiewoning (8-4-
2009)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten dan wel 
beide besluiten rechtstreeks in uw 
belang bent getroffen? Dan kunt 
u op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W van De Bilt (Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven). U 
moet dat doen binnen zes weken 
na de verzenddatum (=datum ach-
ter de verleende vergunning) van 
de besluiten. In het bezwaarschrift 

moet in elk geval worden vermeld 
naam, adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar is gericht en de 
redenen waarom bezwaar wordt 
gemaakt. 

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggen-
de stukken kunt u langskomen 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht op werkdagen van 8.30 
uur tot 12.30 uur. O p dinsdag is 
de afdeling alleen op afspraak 
open van 15.00 – 19.00 uur. U 
kunt een afspraak maken via 
telefoonnummer (030) 2289411. 
Voor informatie over bestem-
mingsplannen en/of een gesprek 
met een plantoetser dient u altijd 
een afspraak te maken via boven-
genoemd telefoonnummer.
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De B ilt:
•  Maartensdijk:  Bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk;
•  De B ilt:  Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot Groenekan-

seweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel 
mogelijk, tot eind april;

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

•  B ilthoven:  (sanerings-)Werkzaamheden op de parallelweg Emmaplein, aan de 
kant van de even-huisnummers tot 24 april.

R aad vergadert op donderdag 
23 april

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 23 april om 
20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. 
A genda
1. Vaststelling agenda raad 
2. Vragenuurtje raadsleden 
3. Vaststelling notulen van de raadsvergadering d.d. 26 maart 2009 
4. Lijst ingekomen stukken 
5. Spreekrecht burgers 

Voorstellen
6. Uitbreiding formatie opsporingsambtenaren
7. Evaluatie rekenkamercommissie De Bilt
8. Wijzigen regeling Bestuur Regio Utrecht
9. Rondvraag

10. Ingezetenschap wethouder E.Th. Kamminga
11. Bouwplan Eikensteeg 34 te Maartensdijk
12. Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 

Toelichting raadsagenda 
De boven de streep genoemde agendapunten zijn bespreekpunten, de onder 
de streep genoemde agendapunten zogenoemde hamerstukken: daarover 
vindt in principe geen nadere bespreking plaats. M.b.t. agendapunt 5 
“spreekrecht burgers”: op grond van het Reglement van orde voor de verga-
deringen van de gemeenteraad bestaat er geen spreekrecht ten aanzien van 
onderwerpen op de agenda waarover in een commissievergadering gespro-
ken kon worden. Dit geldt met betrekking tot de onder agendapunten 6 tot 
en met 8 geagendeerde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn besproken in 
de commissievergaderingen Openbare Ruimte en Burger & Bestuur van 9 
april 2009. Het vorengaande geldt tevens voor de onderwerpen onder de 
streep, welke onderwerpen als hamerstukken zijn geagendeerd. 

Ter inzage legging 
De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 
website te raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisa-
tie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering). De raadsagenda 
ligt verder met ingang van 16 april 2009 ter inzage in het gemeentehuis 
(informatiebalie), de Openbare leeszaal en de bibliotheek in het winkel-
centrum De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de bibliotheek 
De Bilt en de bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het servicepunt te 
Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate te Maartensdijk, 
VVSO WVT a/d Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie a/d Prof. 
Dr. Asserweg te De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen a/d Jasmijnstraat te 
De Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen allen ter inzage in het 
fractiehuis.

P rogramma
Onder het thema “Vrijheid en iden-
titeit” wordt dit jaar op maandag 4 
mei a.s. op twee plaatsen in onze 
gemeente de herdenking gehouden. 
In Bilthoven is dit bij het monument 
bij Jagtlust. In Maartensdijk wordt 
de 4 mei herdenking gehouden in 
de Sint Maartenskerk, gevolgd door 
twee minuten stilte bij de vlag op het 
Maertensplein.

Tijdens de Nationale Herdenking op 
4 mei worden in het hele land om 
20.00 uur de Nederlandse slachtoffers 
herdacht die sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog in oorlogs-
situaties en bij vredesoperaties zijn 
omgekomen. Door het jaar heen vin-
den herdenkingen plaats die verbon-
den zijn aan specifieke gebeurtenis-
sen of groepen slachtoffers. Op 4 mei 
komen alle ervaringen en groepen in 
herinnering samen.

B ilthoven
In Bilthoven start het programma om 
19.45 uur met de stille tocht vanaf 
twee locaties naar het monument bij 
Jagtlust. Burgemeester A.J. Gerritsen 
zal met zijn echtgenote de stille tocht 
vanaf de hoek Soestdijkseweg/ Kor-
telaan leiden; Wethouder E.Th. Kam-
minga en de gemeentesecretaris, de 
heer R.A.K. Huijbregts, doet dat met 
de heer H.C. Swart van het Voormalig 
Verzet vanaf de hoek Soestdijkseweg/
Anthonie van Leeuwenhoeklaan. De 
herdenking wordt muzikaal onder-
steund door de Koninklijke Zangver-
eniging Zang Veredelt. De scouting-
groepen vormen een ruim cordon 
rond het monument en rond de leer-
lingen van de Groen van Prinste-
rerschool die het monument hebben 
geadopteerd. De leerlingen ontste-

ken de gasvlam en leggen de eerste 
bloemen bij het monument gevolgd 
door de scouts die hiermee de weg 
vrijmaken voor alle aanwezigen om 
bloemen te leggen.

Maartensdijk 
In Maartensdijk start om 19.00 uur 
het programma in de Sint Maartens-
kerk, Nachtegaallaan 40. Vanuit het 
college zullen loco-burgemeester H.P. 
Mittendorff en wethouder drs. A.J. 
Ditewig, beiden met partner, de her-
denking bijwonen. Na de bijeenkomst 
volgt een stille tocht langs Dijckstate 
naar het Maertensplein voor de twee 
minuten stilte bij de vlag. 

Na afloop is er gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken in Jagtlust (in 
Bilthoven) en in Dijckstate (in Maar-
tensdijk). 

Beide programma’s vindt u ook op de 
website van de gemeente
www.debilt.nl . 

Vlaggen halfstok
Bij alle openbare gebouwen hangen 
van 18.00 uur tot zonsonder¬gang 
(21.09 uur) de vlaggen halfstok. Ook 
bij het monument blijft na de twee 
minuten stilte de vlag halfstok. Dit 
doet recht aan het ingetogen karakter 
van de bijeenkomst. Burgemeester 
en wethouders van De Bilt stellen 
het zeer op prijs als ook alle inwo-
ners van de gemeente dit voorbeeld 
volgen.

O proep:  respecteer de twee minu-
ten stilte
De symbolische twee minuten stilte 
maakt altijd veel indruk omdat tal 
van activiteiten in het dagelijks leven 
worden onderbroken. Niet alleen is 

het twee minuten stil op de radio en 
televisie, ook het openbaar vervoer 
komt tot stilstand. In veel openbare 
gelegenheden worden de activiteiten 
even stilgelegd of opgeschort tot na 
20.15 uur. Veel mensen hechten zeer 
aan dit moment van stilte en bezin-
nen. Eén persoon kan de stilte van 
honderden anderen verstoren. Onze 
oproep is dan ook: respecteer deze 
twee minuten stilte.

Vervoer
Als u slecht ter been bent, dan kunt 
u zich voor vervoer naar de locaties 
Jagtlust in Bilthoven en Dijckstate 
in Maartensdijk wenden tot de Alge-
mene Hulpdienst De Bilt-Bilthoven 
via telefoon (030) 228 77 9¬9. Doet 
u dit alstublieft wel tijdig vanwege de 
organisatie rondom dit vervoer. Op 
beide locaties zijn zitplaatsen gere-
serveerd voor u als u via deze service 
wordt vervoerd.

Voor meer informatie: mevrouw J.E. 
Nederhof, bestuurssecretariaat, tele-
foon (030) 228 95 69   

Dodenherdenking in B ilthoven en 
Maartensdijk;  maandag 4 mei 2009

Thema “Vrijheid en identiteit”
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S port ook mee met de 
S port(bus)week!

Het is weer lekker weer om buiten te spelen! Daarom opent de Sportbus, 
in samenwerking met de gemeente De Bilt, het buitenspeel-seizoen op een 
feestelijke manier. Op de vaste sportbus-plekken worden er twee leuke 
sportclinics georganiseerd. Kinderen tot + / - 12 jaar kunnen zich gratis 
opgeven t/ m 24 april.

Op dinsdag 12 mei staat de bus van 15.00 tot 17.00 uur op het veld aan de 
Buys Ballotweg in De Bilt. Er worden dan hockey- en honk/ softbal-clinics 
gegeven. 
Op de donderdag 14 mei staat de bus van 15.00 tot 17.00 uur op het school-
plein aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk. Dan worden er korfbal- en 
volleybal-clinics gegeven.

Tijdens de sportclinics leren de kinderen de kneepjes van de sporten van 
professionele trainers. De kinderen doen aan beide clinics mee.

Meedoen?  Geef je dan snel op! Het inschrijfformulier is te vinden op de 
basisscholen, buurthuis ’t Hoekie en de Sportbus. Of stuur een mail naar 
r.degraaff@ stichting-animo.nl.

O peningstijden gemeentehuis, 
servicepunt Maartensdijk en 

de Milieustraat
Rond Koninginnedag en Bevrijdingsdag zijn het gemeentehuis, servicepunt 
Maartensdijk en de Milieustraat een aantal dagen gesloten. 

Het gemeentehuis te Bilthoven is gesloten op:
- woensdag 29 april (i.v.m. Lintjesregen)
- donderdag 30 april 
- vrijdag 1 mei
- maandag 4 mei
- dinsdag 5 mei

Voor geboorteaangifte en aangifte van overlijden is het gemeentehuis op 29 
april geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 

Het servicepunt in Maartensdijk is gesloten op:
- donderdag 30 april
- maandag 4 mei

De Milieustraat is gesloten op:  
- donderdag 30 april
- maandag 4 mei
- dinsdag 5 mei

Op vrijdag 1 mei is de Milieustraat geopend van 09.00 tot 12.00  en 13.00 
tot 16.00 uur en op zaterdag 2 mei van 09.00 tot 12.00 uur.

Bij spoedsituaties die niet kunnen wachten tot het gemeentehuis weer open 
is, kunt u het piketnummer van de gemeente bellen:  06 55876775.

I ets gevonden of verloren? 
Meld het bij de gemeente!

Sinds twee jaar is de gemeente De Bilt verantwoordelijk voor de gevonden 
en verloren voorwerpen in de gemeente. Heeft u onlangs een voorwerp 
verloren?  Neem dan eens contact op met de gemeente, want wellicht is het 
als gevonden voorwerp bij de gemeente gebracht. 

Wekelijks worden diverse spullen bij de gemeente afgegeven, varië rend 
van fietsen, mobiele telefoons, sieraden, speelgoed, sleutelbossen en zelfs 
muziekinstrumenten. Op de sleutelbossen na worden deze voorwerpen 
geregistreerd en een bepaalde tijd bewaard. Ook aangiftes van verloren 
voorwerpen worden geregistreerd. Zo kan de gemeente automatisch kijken 
of uw verloren voorwerp in de lijst van gevonden voorwerpen voorkomt, 
en andersom. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatiecentrum 
van de gemeente De Bilt, via 030 228 94 11.

Op woensdag 15 april jongstleden 
organiseerde het Actieteam Jongeren 
een gespreksavond over het thema 
hangjongeren en de overlast die hier-
door wordt veroorzaakt. Tijdens deze 
avond konden de zestig aanwezige 
jongeren ideeë n aandragen voor ver-
betering van de leefbaarheid in de 
gemeente De Bilt. Het Actieteam Jon-
geren is een integrale samenwerking 
van de Gemeente De Bilt, jongeren-
werk, Vitras, politie en de SSW en 
heeft een integrale aanpak voor de 
overlast veroorzaakt door jongeren 
als doel.

Verslag van de avond
De burgemeester opende de avond 
met de boodschap dat hij jongeren 
en hun wensen serieus neemt. Hij 

hoopte op een constructieve avond 
waarop samen naar oplossingen en 
ideeë n gezocht zou worden. Vervol-
gens mochten alle partijen aangeven 
waar zij in de praktijk tegen aanlopen. 
De jongeren vroegen met name om 
duidelijkheid van de politie over het 
bekeuringbeleid en wanneer zij jon-
geren wegstuurt van een hangplek. 

Het tweede deel van de avond werd 
gebruikt om gezamenlijk naar oplos-
singen en een aanpak te zoeken. De 
jongeren deden hier actief aan mee. 
Zij deden onder andere het voorstel 
in de toekomst met buurtbewoners te 
spreken over de hangplekken en de 
overlast. Jongeren gaven ook aan dat 
buurtbewoners hen aan kunnen spre-
ken als zij overlast ervaren. Ongeveer 

25 jongeren willen deelnemen aan een 
project om een plek voor jongeren te 
creë ren in de gemeente. De avond 
werd muzikaal afgesloten met fantas-
tische optredens van DJ Weasol, Ska-
vaclic en Kruloh. Kortom, het was 
een geslaagde avond!

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

Jon gerenavond in B ilthoven

M ededel i ng:  H et ge m eent eni euw s i s v ol l edi g i n dez e rubr i ek  opge nom en. A l l een v oor  de bek endm ak i nge n en 
v ergunni nge n i s een sel ec ti e opge nom en, w aar bi j  i n i eder ge v al  al l e i nf or m at i e ov er de dor ps k erne n w or dt v erm el d. 
V ol l edi ge  v erm el di ng v an de bek endm ak i n ge n v oor  de k erne n De B i l t en B i l thov en staan w ek el i j k s i n de B i l tB ui s/
B C  en op de w ebsi te v an de ge m eent e De B i l t w w w .de bi l t.nl .

B oeiende en humoristische lezing van 
Maarten van R ossem

door  Sy l v i a v an der L aan
 

Het S chrijverscolletief uit De B ilt had op 8 april een spraakmakende schrijver/B ekende N ederlander 
uitgenodigd:  Maarten van R ossem. Door een dubbele boeking van Van R ossem werd de avond verschoven 

en ter compensatie bood hij aan twee avonden te komen bij boekhandel B ouwman. De eerste ronde met 
Maarten van R ossem was op 9 april en de tweede avond vindt plaats op 29 april.

Maarten van Rossem zou zijn mening 
geven over de huidige ontwikkelingen 
in Amerika en Gerrit-Jan Bouwman 
gaf hem in zijn welkomstwoord mee, 
dat hij hoopte op gezond relativisme 
in deze tijden van de Obama-hype.

P aris Hilton
Van Rossem begon met het relativeren 
van deze uitspraak:  ‘Of Obama het tij 
kan keren?  Dat zou betekenen dat 
we nu beginnen aan een nieuw tijd-
perk. En voordat we beginnen over 
Obama, moeten we het eerst over 
tij hebben’. Vervolgens gaf Maarten 
van Rossem ter overweging dat Ame-
rika het belangrijkste land is in de 
wereld en dat de president dus ook de 
belangrijkste wereldburger is. Hij zag 
de machtsovername door de nieuwe 
landen als China niet zo snel gebeu-
ren:  ‘ De markt in Amerika is multi-
dimensionaal. Uit Amerika komen de 
ipods, de iMacs en die ‘rommel’ van 
Microsoft. Alleen uit Amerika komen 
bekende burgers’. Om dit te bewijzen 
deed Van Rossem een klein testje 
onder de aanwezigen; de vraag naar 
wie de eerste minister van Belgie is. 
Niemand wist het goede antwoord. 
Op de vraag of iemand wist wie Paris 
Hilton is, werd instemmend geknikt. 

Terrorisme marginaal verschijnsel
Maarten van Rossem gaf zijn analyse 
op het ontstaan van de kredietcrisis:  
‘In de afgelopen twintig jaar zijn er 
in de kapitaalmarkt allerlei technie-
ken en constructies bedacht, die later 
als een kaartenhuis in elkaar stort-
ten. Het grootste drama is natuurlijk 
dat enkelen tienduizenden mensen 
verdiend hebben aan die constructies 
en dat die verloren miljarden nooit 
meer terug komen’. Van Rossem was 
sceptisch over het feit dat Obama 780 

miljard in de economie heeft gestopt:  
‘Of dat zal werken weten we pas 
over twee jaar’. Maarten van Rossem 
benoemde de problemen waarmee 
Obama te maken heeft:  de finan- 
cië le wantoestanden, de infrastruc-
tuur, het onderwijs, de hervorming 
van de Amerikaanse gezondheidszorg 
en de buitenlandse politiek. Bij het 
doornemen van die problemen maak-
te Van Rossem uitstapjes naar andere 
onderwerpen. Hij hekelde de media:  
‘80%  van wat er in de krant staat 
en op televisie komt kun je aftrek-
ken van wat er werkelijk gebeurt’. 
Hij relativeerde de terrorismedrei-
ging:  ‘Het is een marginaal verschijn-
sel. Er zijn honderden miljarden om 
Jihadisten op te sporen; hadden we 

die bankiers maar opgesloten, die 
zijn gemakkelijk te vinden’. De hype 
rond Abama relativeerde Maarten van 
Rossem ook, hoewel hij toegaf dat het 
goed was een president te hebben met 
sociale en politieke ideeë n. 

De lezing van Maarten van Rossem 
was enerverend en interessant en vaak 
gewoon geestig. Hoewel hij inmid-
dels ook een Bekende Nederlander 
is, komt tijdens de avond vooral een 
man naar voren die veel historische 
en actuele kennis heeft; hij is ten-
slotte bijzonder hoogleraar. Voor wie 
de avond met Maarten van Rossem 
wil bijwonen op 29 april:  er zijn nog 
enkele kaarten te koop bij boekhandel 
Bouwman of bij de bibliotheek.

M aa rten v an R os sem :  ‘ A m eri k a i s he t bel angr i j k ste l and i n de w erel d en dus  
i s de pr esi dent  ook  de bel angr i j k ste w erel dbur ge r.
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In de eerste helft van de vorige eeuw 
stond er een aantal schutjes in de 
Bisschopswetering langs de Groene-
kanse weg om te voorkomen dat het 
water, dat vanuit hoger gelegen gebie-
den kwam, regelrecht wegstroomde 
richting de Vecht. Het kanaliseren 
van de waterloop t.b.v. de land- en 
tuinbouw en de scheepsvaart is een 
oude gemeenschappelijke taak die 
teruggaat tot de middeleeuwen en 
waarschijnlijk daarvoor ook al plaats-
vond. Het Waterschap heeft dit altijd 
verzorgd. 

Waterschap
Het bestuur van een Waterschap, dat 
een publiekrechtelijk lichaam is en 
Overheidsmacht ter behartiging van 
waterstaatsbelangen kan uitoefenen, 
wordt benoemd door Provinciale Sta-
ten en staat onder toezicht van Gede-
puteerde Staten.
Volgens de Utrechtsche Provinciale- 
en Stads Almanak van 1891 was 
mr. W.N.J. van Hengst, die in huize 
Persijn in de Achterwetering woonde, 
Watergraaf van het Waterschap van 
Maartensdijk. Een Watergraaf is een 
oude functiebenaming voor een amb-
tenaar die belast is met de leiding 
over de afwatering; ook wel voorzit-
ter van het Waterschap of Dijkgraaf 
genoemd. In de Almanak van 1951 
staat C. Westeneng te Groenekan 
genoemd als Dijkgraaf en in 1968 
D.E. de Kruijff te Groenekan. Tus-
sen de namen van de bestuursleden 
of Heemraden van het Waterschap 
komen bekende Maartensdijkse fami-
lienamen voor zoals van Boetzelaer, 
van Brenk, van Ginkel, F loor, Hui-
den, van ’t Land en Vossenstein.

I nunderen
De natuurlijke loop van het water van 
hoog naar laag via een stelsel van 

sloten moet om wateroverlast tijdens 
zware regenval te voorkomen soms 
kunstmatig ondersteund worden. 
Hiervoor heeft het waterschap een 
gemaal dat het overtollige water weg-
pompt. Tot begin jaren zestig van de 
vorige eeuw stond het watergemaal 
van de gemeente Maartensdijk aan de 
Loevenhoutensedijk. In 1961 moest 

dit gemaal wijken voor de uitbreiding 
van Utrecht met de wijk Overvecht. 
Er kwam een nieuw gemaal aan de 
Albert Schweizerdreef. Het oude 
gemaal aan de Loevenhoutensedijk 
dateerde van omstreeks 1850 en was 
oorspronkelijk een stoomgemaal, dat 
later elektrisch werd aangedreven. 
Het stond op het drie-gemeenten punt 
van Achttienhoven, Maartensdijk en 
Utrecht. 

Aart Advocaat werd in 1930 benoemd 
als machinist bij het waterschap 
Maartensdijk. Hij volgde de heer 

Davelaar op. Bij het gemaal stond een 
dienstwoning. Aart was namens het 
Waterschap verantwoordelijk voor 
het op het juiste peil houden van de 
waterstand in de polders gelegen tus-
sen de St. Anthoniedijk, de Ezelsdijk 
en de Biltse Grift. Het water in de 
polders werd uit- of ingepompt via 
twee vaarten naar de rivier de Vecht. 
De hoofdwatergangen in de polders, 
de beschoeiingen en het onderhoud 
aan ‘de schutten’ en bruggen behoor-
de tot de taken van de machinist; 
hij had een zevendaagse werkweek. 
Aart Advocaat werd door Jan van 
der Horst uit Blauwkapel bijgestaan. 
Ook Nennetje, de vrouw van Aart 
kon het gemaal bedienen. Tijdens de 
bezetting was het gemaal een zeer 
gevoelig instrument. Met behulp van 
het gemaal konden de polders onder 
water gezet worden; inunderen wordt 
dat genoemd. Hetgeen tegen het eind 
van de oorlog door de Duitsers ook 
is gedaan om de bevrijders tegen te 
houden. In 1969 is Aart op 72-jarige 
leeftijd met pensioen gegaan en opge-
volgd door Peter van Brenk. 

S tadsgier
Tot het aan midden van de vorige 
eeuw vond het vrachtvervoer nog 
vaak over het water plaats. In Groe-

nekan was Melisse de beurtschipper, 
die met de schuit goederen uit Utrecht 
bij de mensen thuisbracht. Tijdens de 
nieuwbouw eind jaren dertig van de 
vorige eeuw van de huizen aan de 
Vijverlaan werd het zand en de bouw-
materialen met een schuit uit Utrecht 
door Melisse aangevoerd. Bertus 
van der Horst die aan de Voordorp-
sedijk in Blauwkapel woonde was 
gierschipper. Hij haalde regelmatig 
met elf schuiten het stadsgier van 
Utrecht op bij het Vaaltterrein aan de 
Weerdsingel. De elf schuiten waren 
met een touw aan elkaar gekoppeld 

en door een paard dat op het jaagpad 
naast de sloot liep, voortgetrokken. 
Bertus voer met de schuiten via het 
fort Blauwkapel door de sloot langs 
de Koningin Wilhelminaweg. Bij de 
kruising met de Groenekanseweg 
moest hij de schuiten onder de brug 
doorvoeren. Net voor de brug maakte 
hij het paard los. Waarna het beest 

zelf naar de overkant van de weg 
liep en daar wachtte. De elf schuiten 
hadden nog een zekere gang door het 
water en dreven onder de brug door, 
waarna Bertus het paard weer aan de 
schuiten koppelde en doorliep. Bij 
de overweg moest Bertus dezelfde 
handelingen verrichten. De schutten 
in de wetering langs de Groenekan-
seweg moest hij lichten. Dit vereiste 
een grote behendigheid. Met behulp 
van het wiel draaide hij de plank uit 
het water omhoog. De ketting moest 
hij goed vastzetten, anders viel de 
plank met veel geweld weer omlaag. 
Bij het te bemesten land aangekomen, 
schepte hij met een puls het stadsgier 

over in een houten bak met slede die 
door het paard over het land werd 
getrokken en door Van der Horst 
weer met de puls werd uitgestrooid. 
Tot de vaste klanten van Bertus van 
der Horst behoorden de boeren F loor, 
Voskuil en Westeneng. Voor elf schui-
ten met stadsgier ontving hij 12,50 
gulden.

Monumenten
Na de Tweede Wereldoorlog ging het 
goederenvervoer steeds vaker over de 
weg en raakte het vervoer over het 
water uit de gratie. De schutjes wer-
den niet meer zo vaak gelicht. Vanaf 
de jaren zeventig van de vorige eeuw 
verkregen ze vooral door de inzet van 
de Stichting het Groenekans Land-
schap een landschappelijk waarde. 
Ze werden geï nventariseerd, beschre-
ven en waar nodig gerestaureerd en 
soms verplaatst. Thans hebben de 
schutjes een monumentale waarde en 
zijn niet meer weg te denken uit het 
landschap.

Kiek nou toch
's effe an…

Door K oos K olenbr ander

S chutjes in G roenekan werden gelicht
N aar aanleiding van het artikel ‘ K ern met P it restaureert opnieuw sluisje’  in De Vierklank van 25 maart jl. 
gaan we terug naar de tijd toen een deel van het vrachtvervoer in G roenekan nog met een praam of schouw 
over het water ging. We spraken met Frits Jan sen, voorzitter van het G roenekans Landschap en met de oud-

G roenekanners G eert S tuivenberg en G ijs Voskuil, die dit nog hebben meegemaakt.

O .M . B ar on v an B oe tz el ae r w as  ook  
H eem raad v an he t w at ersc hap. Z oon 
R .W . B a ron v an B oe tz el ae r trad l at er 
i n de v oe tspor en  v an z i j n v ade r.

G em een tep erso n eel  v a a rt m et de 
sc hui t door  B l a uw k ape l  om  rom m el  
ui t he t w at er te v i ssen.

H et i n 1961 af ge brok en w at erge m aal  v an M aar tens di j k  aan de L oe v enhou -
tens edi j k .

De v aar t l angs  de K on. W i l he l m i naw eg i n G roe ne k an. L i nk s i s he t j aagpad 
w aar  he t paar d ov er l i ep dat  de sc hui t trok  nog te z i en.

K o K ram er, de z oon v an de m ol enaar , draai de begi n j ar en derti g aan he t w i el  
v an he t sc hut j e aan de R ui ge nhoe k sedi j k .

Dez e f ot o, ge nom en sc hui n teg enov er de pl aat s, w aar  ( op de ande re f ot o)  
ge m eent epe rson eel  m et de sc hui t door  B l auw k ape l  v aar t, toont  he t v erdw i j ne n 
v an de w at ergan g aan.
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De route voert langs de boerderijen 
Nieuw Bureveld in De Bilt (jongvee 
opfokbedrijf vleeskoeien en zorg), De 
Tolboom in Maartensdijk (melkvee-
bedrijf, vleeskoeien en Landwinkel), 
Tuinderij Eyckenstein in Maartens-
dijk (biologische groenteteelt), asper-
gekwekerij F amilie Buijs in De Bilt 
en ‘t Winkeltje van Het Utrechts 
Landschap op landgoed Oostbroek 
in De Bilt. De 5 bedrijven willen 
deelnemers aan de fietsroute laten 
kennismaken met het buiten- en 
boerenleven in deze regio. Naast de 
landbouw als hoofdactiviteit doen de 
bedrijven aan ‘verbreedde activitei-
ten’, zoals boerengolf, verkoop aan 
huis, hoogstamboomgaard en zorgac-
tiviteiten. Deze activiteiten zijn nodig 
voor een gezonde bedrijfsvoering en 
zij versterken de band tussen boeren, 
tuinders en de consument. 

S treekproducten
Alle bedrijven verkopen producten 
die van het eigen erf komen, varië rend 
van koeien- en schapenvlees, fruit en 
jams tot asperges en groente van de 
volle grond. De meeste producten van 
de bedrijven zijn seizoensgebonden. 
Zo zijn asperges verkrijgbaar tot de 
langste dag, aardbeien alleen in de 
zomer en ook lamsvlees is niet het 
hele jaar verkrijgbaar. 

De uitgezette route kan overal wor-
den gestart en kan ook over meerdere 
dagen worden uitgezet. Deelnemers 
kunnen de route elke dag fietsen, 
maar op vrijdag zijn alle bedrijven te 
bezoeken en is de boer/ boerin aanwe-
zig om de fietsers te ontvangen. Cen-
traal staat de vraag dan nog wat men 
op welk moment waar kan zien. Luuk 
Schouten van Tuinderij Eyckenstein 

hierover: ’ Op dit moment is er op de 
tuin een drukte van belang, ik ben 
druk bezig met raapstelen, radijsjes, 
wortelen, bietjes e.d. te zaaien'. De 
peulvruchten zoals de capucijners, 
doperwten, peultjes en tuinbonen 
komen nu net boven de grond. De 
eerste oogst van dit seizoen - raapste-
len, radijsjes en verse knoflook - heeft 
Luuk al weer weggebracht.

B oerengolf
Voor Landwinkel De Tolboom is e.e.a. 
minder seizoensgebonden. Wanneer 
men vanaf 20 april a.s. dit bedrijf 
aan de Eikensteeg bezoekt kan men 
op elk moment boerengolf spelen en 
het bedrijf verder bekijken. Wilco 
Steenwijk hierover:  ‘Onze bezoekers 
kunnen nu niet alleen genieten van 
onze heerlijke producten in de land-
winkel maar ze kunnen ook actief 
mee genieten en beleven van wat er 
leeft op de boerderij. Zo kan men op 
afspraak bij ons boerengolf spelen, 
rondleidingen krijgen en voor kin-
deren verzorgen we leuke partijtjes. 
Ook scholen, families en bedrijven 
zijn voor uitjes meer dan welkom. 
Als men graag wandelt of fietst, is het 
zeker de moeite waard om kennis te 
maken met deze prachtige omgeving 
in het uiterste stukje van het Groene 
Hart. Zo wordt landwinkelen een echt 
uitje’. 
Asperges zijn verkrijgbaar tot 20 juni. 
Op dit moment al is een bezoek aan 
het bedrijf van de familie Buijs aan de 
Soestdijkseweg alleszins de moeite 
waard. Johan Buijs vertelt:  'De asper-
geheuvels liggen er nu mooi bij en we 
zijn alles aan het gereed maken voor 
de oogstperiode los barst. Als het 
weer zo blijft als nu, kunnen we eind 
april volop asperges oogsten'. Asper-
ges reageren sterk op temperatuur, 
daarom zijn de asperges in Limburg/  

Brabant altijd zeker een week eerder 
dan hier. 

Zorgboerderij en ‘ t Winkeltje
Zorgboerderij Nieuw Bureveld aan 
de Universiteitsweg 1 te De Bilt kan 
bezocht worden op maandag tot en 
met donderdag. Martine Wisme-
ijer (boerin) hierover:  ‘Tijdens deze 
dagen is de zorgboerderij geopend en 
kunnen de bezoekende fietsers een 
indruk krijgen wat er allemaal op de 
boerderij gebeurt.’ Vanuit de boerde-
rij wordt er ook vlees verkocht:  ‘Wij 
hebben vleeskoeien van het Belgisch 
Blauwe ras. De mensen kunnen zien 
hoe de koeien ‘wonen’ en leven zodat 
ze weten waar het vlees vandaan 
komt. Vooral kinderen denken nog 
steeds dat melk en vlees uit de super-
markt komen.’
’t Winkeltje van Het Landschap is 
vooral bekend om zijn fruitverkoop. 
Van eind augustus tot mei worden 
appels en peren verkocht, terwijl in 
de zomerperiode zacht fruit verkrijg-
baar is zoals pruimen, aardbeien, rode 
bessen, frambozen en bramen. Daar-
naast verkoopt ’t Winkeltje van Het 
Landschap natuurvriendelijke streek-
producten zoals jam, fruitsappen en 
theekruiden. Maar ook voor cadeau-
artikelen bent u bij ’t Winkeltje van 
Het Landschap aan het juiste adres. 

De opbrengst van de verkochte arti-
kelen komt ten goede aan het werk 
van Het Utrechts Landschap. De ope-
ningstijden zijn van woensdag t/ m 
zondag van 12.30 tot 15.30 uur en op 
zaterdag van 10.00 tot 15.30 uur.

P roeverij 
Op zaterdag 6 juni organiseren de 
bedrijven voor de deelnemers aan de 
fietsroute een proeverij met ingre-
dië nten van het eigen bedrijf. Voor 
ieder bedrijf is dat uiteraard anders! 
In de maand juni zet Restaurant Zilt 
&  Zoet een streekproductenmenu op 
de kaart. Chefkok Rob Beckers maakt 
een speciaal menu dat (grotendeels) 
wordt bereid met producten van de 5 
bedrijven. Afhankelijk van het aan-
bod van de bedrijven kan het menu 
nog varië ren. 

Meer informatie is te verkrijgen bij 
Martine Wismeijer, Zorgboerderij 
Nieuw Burenveld (tel:  030- 2317877, 
email:  info@ nieuwbureveld.nl) of 
Luuk Schouten, Tuinderij Eycken-
stein (tel:  0644545537, email:  con-
tact@ landgoedgroenten.nl), De fiets-
route van circa 30 km lang is op alle 
deelnemende bedrijven verkrijgbaar 
of te downloaden van www.land-
goedgroenten.nl, www.nieuwburen-
veld.nl.

B iltse Lente R oute
door  H enk  v an de B unt

Tussen de voet van de Utrechtse Heuvelrug en het K romme R ijngebied hebben vijf boerenbedrijven 
in de gemeente De B ilt een fietsroute uitgezet. I n de periode van 20 april tot en met 30 juni 2009 kunnen 

belangstellenden de ‘ B iltse Lente R oute’  fietsen door een afwisselend landschap van weiland en bos 
in het buitengebied van de gemeente De B ilt en met die bedrijven kennis maken. 

J ohan B ui j s v ertel t:  ' De as pe rge he uv el s l i gge n er nu m ooi  bi j  en w e z i j n al l es 
aan he t ge reed m ak en v oor  de oogs tpe ri ode  l os  bar st. A l s he t w eer z o bl i j f t 
al s nu, k unne n w e ei nd apr i l  v ol op as pe rge s oogs ten' .

L uuk  Sc ho u ten v an T ui nde ri j  E y c k ens tei n: ’  O p di t m om ent  i s er op de tui n 
een druk te v an bel ang. I k  z aai  m et een  z aai m ac hi ne  i edere w eek  een ‘ bed 
raaps tel en’ . 

Zo gaan alle scouts (van 5 tot en 
met 60 jaar) in juni gezamenlijk een 
weekend kamperen op het scouting 
kampeerterrein in Baarn. In sep-
tember staat een grootse open dag 
gepland met aansluitend een reüni e. 
De vlaaienactie was dit jaar vanwege 
het 40-jarig jubileum extra bijzon-
der. Niet alleen was er de mogelijk-
heid om een speciale jubileumvlaai te 
bestellen, maar ook werd er een aan-
tal vlaaien uitgedeeld door de groep 
aan mensen die iets speciaals voor de 
AMG betekenen. 
Eén van de mensen die een jubi- 
leumvlaai aangeboden kreeg was 
Henk Geel, ooit voorzitter van de 
scoutinggroep. Ook na zijn jaren als 
voorzitter is hij contact blijven houden 
en heeft hij onder andere een paar jaar 
geleden het nieuwe logo van de groep 
ontworpen. Inmiddels is de zoon van 

Henk Geel, Jeroen, al weer heel wat 
jaren zelf voorzitter van de AMG. 
Volgend jaar rond Pasen is er weer een 

nieuwe vlaaienactie, zonder jubileum-
vlaai maar met opnieuw de keuze uit  
5 heerlijke vlaaien [ HvdB] .

Vlaaienactie groot succes
De jaarlijkse vlaaienactie van scouting A gger Martini G roep te Maartensdijk was dit jaar weer een groot 
succes. De opbrengst van de 1200 verkochte vlaaien geeft de groep weer ruimte om extra activiteiten te 

ondernemen. Zeker in dit jubileumjaar komt dat goed van pas. S couting A MG  bestaat dit jaar 40 jaar en om 
dat te vieren zijn er een aantal bijzondere dingen gepland.

H en k  G eel  k reeg  een  j u bi l eu m v l a a i  a a n g ebo den .  H en k  G eel  w a s o o i t  
v oor z i tter v an de sc out i nggr oe p. H i j  i s daar na al ti j d c ont ac t bl i j v en houde n 
en he ef t bi j v oor beel d een paar  j aar  ge l eden he t ni euw e l ogo v an de gr oe p 
ont w or pe n.

Danssalon
Zaterdag 25 april a.s. zijn alle liefhebbers van stijldansen weer welkom op 
de gezellige dansavond in cultureel centrum HF  Witte, Henri Dunntplein 
4 te De Bilt. De Danssalon is er maandelijks (iedere vierde zaterdag) voor 
liefhebbers van stijldansen. 

De Danssalon is er voor liefhebbers van (stijl-)dansen (wie nog les volgt 
of les heeft gehad). Er wordt in de Danssalon een scala aan dansmuziek 
in strikt danstempo ten gehore gebracht waarop kan worden gedanst:  Ball-
room (o.a. qui ckstep, Engelse wals, tango,), Latin American (o.a. samba, 
cha-cha, rumba, jive) Argentijnse tango, salsa, mambo, merenque , single-
dansen, country-line dancing, oude dansen en nieuwe trends. 

Het HF  Witte Centrum heeft grote, gezellige zaal, voorzien van glanzend 
parket, is goed bereikbaar en heeft een ruime, gratis parkeergelegenheid. De 
zaal is om 20.00 uur geopend, de aanvang is om 20.30 uur. Correcte kleding 
is vereist (geen jeans). De entreekosten bedragen € 5,00 per persoon. 

DO S  zoekt spullen voor 
rommelmarkt

Op 20 juni a.s. organiseert korfbalvereniging DOS uit Westbroek een rom-
melmarkt. Hiervoor is men op zoek naar spullen. Heeft u nog iets staan, wat 
de korfbalvereniging nog goed zou kunnen gebruiken, neem dan contact op, 
tel. 0346 282059 of tel. 0346 281167 en het wordt thuis opgehaald.



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

Workshop ‘ documentaire maken’  voor jongeren
‘Jongeren?  Ach, die hangen toch allemaal rond en 
DOEN niks’?  Word jij er ook zo moe van dat er op 
deze manier over jou gedacht wordt?  Baal je ervan 
dat jongeren over één kam worden geschoren in de 
media?  Wil je graag aantonen hoe verkeerd die stel-
ling is, maar weet je niet precies hoe?  Meld je dan aan 
voor een gratis workshop en voeg een ANDER geluid 
toe aan de media! 

‘Stichting Animo’ en de ‘Jongerenraad de Bilt’ stellen 
jongeren in De Bilt in de gelegenheid om een video 
documentaire te maken over zaken die hun passie heb-
ben. Een team van zes tot acht jongeren werkt tijdens 
een aantal gratis workshops aan de totstandkoming 
van de documentaire. Dat gebeurt onder professionele 
begeleiding van o.a. Aldith Hunkar (ex-presentatrice 
en verslaggever van het Jeugdjournaal en het NOS 
Journaal). De film komt nog voor de zomervakantie af 
en wordt op 19 september door de makers aangeboden 
aan de burgemeester, tijdens de premiè re op de jonge-
renmanifestatie ‘Da BomB’ op fort Ruigenhoek.

Tijdens de workshops leer je o.a. werken met een 
camera, het afnemen van interviews en het maken van 
een montage. Het monteren is een belangrijke extra 
tijdens de workshops. Per slot van rekening komt 
iedere film pas echt tot leven op de montagetafel. 
Wat wil je bijvoorbeeld vertellen met je film?  Wat 
vind je dat politici en burgers moeten weten over de 
jeugd in de Bilt?  Hoe maak je een keuze uit de talloze 
beelden die je hebt gedraaid?  Welke shots vertellen je 
verhaal?  Wat betekent ‘kill your darlings’?  Wat komt 
er allemaal nog meer bij kijken voor je film uitzend-
klaar is?  Dit allemaal en nog veel meer leer je tijdens 
de workshops, die behoren tot de beste in hun soort. 
En dan ook nog eens gratis! Wil jij gebruik maken 
van deze unieke kans om opgeleid te worden tot film-
maker door professionals?  Meld je dan nu aan via het 
volgende email adres:  e.grevink@ stichting-animo.nl. 
Je kunt daar ook terecht voor meer informatie over de 
workshops. Helaas is er maar een beperkt aantal plaat-
sen beschikbaar, dus zorg dat je snel een beslissing 
neemt. De groep cursisten wordt zo divers mogelijk 
samengesteld (jongens en meisjes, verschillende leef-
tijden en afkomst, van VMBO tot VWO, van sporter 
tot ‘hangjongere’, uit alle zes kernen van de Bilt etc.). 
Als er heel veel aanmeldingen binnen komen zal er 
op deze gronden een selectie worden gemaakt. Wees 
er dus snel bij!

S pelletjes-  en knutselmiddag S ojos 
Op woensdag 29 april is er weer een knutsel- en spel-
letjes middag in Sojos voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
van 14.00 tot 16.00 uur. De kinderactiviteit wordt om 
de twee weken georganiseerd door het kinderwerk 
van Stichting Animo. Deelname is zoals altijd gratis. 
We zijn overigens ook op zoek naar enthousiaste 
ouders /  vrijwilligers die mee willen helpen om de 
spelletjesmiddag te begeleiden.

Housefeest S ojos
Aanstaande vrijdag 24 april zal het onlangs opgerichte 
partyteam X plicit een House feest organiseren voor 
de jeugd van 16 jaar en ouder. Deze avond duurt van 
21.00 tot 03.00 uur. Meer info verderop in deze krant. 
Lid op Hyves worden van dit party gezelschap? Ga 
naar http: / / sojosmaartensdijk.hyves.nl/ events/  

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

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

GARAGEVERKOOP t.b.v. 
Polen zat. 25 april van 10.00 tot 
15.00 uur, Achterweteringseweg 
50

Vr. 55 jr. zoekt 
BRIDGEPARTNER. Tel. 
06 -53441095

Kom voor een koninklijk kap-
sel naar BETTY ” S CORNER!
Elke vrijdag en zaterdag in 
Maartensdijk.
Bel voor een 
afspraak: 06 -33722022.
Zorg voor uw haar!

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

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 %  .Tel 06  
30186 342 of kijk op www.
mevoshop.nl

Nu of nooit 25 kop en scho-
tels mokka met draakmodel. 
€ 12,50. Tel. 06 -444206 6 8

Scouting vraagt:  Als u uw auto-
memo niet gaat gebruiken, wilt 
u deze dan niet weggooien maar 
inleveren bij de stomerij?  Wij 
zien er leuke speelmogelijkhe-
den in voor de kinderen van 
scouting. Bij voorbaat dank.
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Te koop aangeboden 
TUSSENWONING met bad en 
slaapkamer op begane grond, in 
rustige straat te Maartensdijk. 
Tel. 0297-26 3744

TUINSET groen incl. 4 stoelen 
+  2 voetenbanken +  kussens. 
€1 50,-. Tel. 0346 -21176 7

Kinderledikantje 0-3 jaar. € 20,-
. Tel. 0346 -212027

2 locomotief loopauto’s v/ h 
merk Chicco. € 15,- per stuk. 
Driewielerfiets met duwstang 
v/ h merk Puky. € 25,- Tel. 035-
5771444

Loewe design breedbeeld TV 
met bijbehorend design kast-
je, kleur:  zilver. € 30,-. Tel. 
21226 3

TK in goede staat compleet met 
bijbehorende sjoelbak is nog 
netjes met stenen. € 20,-. Tel. 
0346 -214084

Dakpannen voor een complete 
kap incl. nokvorsten +  kantpan-
nen. Zwanebloem 15. € 50,-. 
Tel. 06 -4946 46 89

Vurol, brandslanghaspel 20 
mtr. compleet. € 50,-. Tel. 030-
2201428

Dorma, 4 deurhangers z.g.a.n. 
€5 0,-. Per stuk € 15,-. Tel. 030-
2201428

Wie houdt van tuinieren en 
heeft tijd om ons te HELPEN 
met onze tuin in Holl. Rading ±  
4 uur p/ wk. Tel. 06 -506 87304

Te koop aangeboden

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

FI E TS  S E R VI CE  CE N TR UM MA A R TE N  V. DI J K
G R UTTO LA A N  18 Tel.0346- 212267
Geopend:  Ma en Wo 16 .00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16 .00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

O ud ijzer-  en metaalafval Cock R ose -  Maartensdijk. Tel. 
06- 54967985

P ersoneel G evraagd

P ersoneel A angeboden 

Diversen 

A dverteren in De V ierkl ank!
I ets voor u ?

Bel dan 0346 21 19 92 Mobieltjescursus

E r w as  af ge l ope n w oe ns dag w eer een gr ot e bel angs tel l i ng en een he el  goe de 
opk om st v an ‘ c ur si sten’  en ‘ doc ent en’  bi j  de i n Di j c k stat e ge houde n m obi el tj es-
c ur sus , ge or gani seerd door  ( j onge ren v an)  de M aar tens di j k se af del i ng v an he t 
R ode  K rui s [ H v dB ] .

Verkeersexamen

A f ge l ope n v ri j dag 17 apr i l  w as  er v oor  de l eerl i nge n ( gr oe p 7)  v an de bas i s-
sc hol en ui t de v oor m al i ge  ge m eent e M aar tens di j k  w eer v erk eersex am en. N adat  
eerst de f i etsen w ar en ge k eur d gi nge n de pe daal ri dders ui t de di v erse k erne n 
op stap o m  hun pr oe v e v an bek w aam he i d i n de pr ak ti j k  af  te l egge n. B as  N oor -
derm eer ( 2 4) , St an O tten ( 25)  en M at hi j s de R ooi j  ( 26)  v an de Sc hool  m et de 
B i j bel  ’ t K om pas  ui t W estbroe k  toonde n aan ook  i n M aar tens di j k  de w eg w el  te 
k unne n v i nde n [ M D] .

G eef LI O N S  
overtollige boeken 
De 4 Utrechtse Lionsclubs houden op Hemelvaarts-
dag 21 mei a.s. voor de 13de keer op rij een grote 
boekenbeurs op het Lepelenburg te Utrecht. Zoals 
gewoonlijk wordt de opbrengst geschonken aan een 
goed doel. De opbrengst van de Boekenbeurs zal dit 
jaar gaan naar de Stichting Klein Galgenwaard. Dit 
is een organisatie, die voor achtergestelde groepen 
in de regio Utrecht sportbeoefening toegankelijk 
maakt en ze daardoor weer nadrukkelijker betrekt 
bij het maatschappelijke proces. 
De Utrechtse Lionsclubs verenigd in de Stichting 
‘Help een Handje’, willen met een eenmalige 
donatie de Stichting Klein Galgenwaard helpen een 
voetbaltoernooi voor dak- en thuisloze te organise-
ren. Om de Boekenbeurs te laten slagen hebben de 
Utrechtse Lions, om te beginnen heel veel boeken 
(geen studieboeken) nodig. Misschien heeft u in uw 
boekenkast of op zolder nog een stapel boeken staan 
die u toch niet meer leest. Door ze te schenken aan 
de Boekenbeurs draagt u een belangrijk steentje bij 
aan het goede doel.

A anmelden
Boeken kunnen worden ingeleverd bij het cen-
trale inzamelpunt:  het Rode Kruisgebouw aan de 
Koningsweg 2 in Utrecht op donderdagavond 23 
april, 7 mei en 14 mei van 19.00 tot 21.00 uur en op 
zaterdag 25 april, 2 mei, 9 mei en 16 mei van 10.00 
tot 16.0 0 uur. Voor meer informatie:  www.Boeken-
beursUtrecht.nl, en/ of telefonisch op 06 31549142 
(tussen 16.00 en 20.00 uur in de perioden 20 april 
t/ m 23 april en 27 april t/ m 30 april. 
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Toen bleek dat ook Wout van Dron-
kelaar zich had gemeld, was het snel 
beslist. Want Wout is een SVM-er in 
hart en nieren, die in de vereniging 
niet alleen jarenlang speelde, maar 
ook als trainer al actief was. Nu 
begint hij met ingang van het nieuwe 
seizoen opnieuw als hoofdtrainer. 
Vorige week donderdagavond was 
het voor voetbalvereniging SVM een 
bijzondere avond. Alle bestuursleden 
waren er, evenals de verzorgers van 
het eerste en tweede elftal. Wout van 
Dronkelaar was er ook. Om hem ging 
het, want hij werd officieel aangesteld 
als de nieuwe hoofdtrainer. 

Visie
Wout speelde vanaf zijn tiende jaar bij 
SVM en draaide vele jaren mee. Ook 
in het eerste elftal. Bovendien was hij 
zes jaar lang bevoegd trainer. Nadat 
hij een tijdje gestopt was besloot hij 
toch te solliciteren als hoofdtrainer 
voor het komende seizoen. Voorzitter 

Hans Voogt vertelde hoe het bestuur 
overtuigd was geraakt van Wouts 
visie. ‘Wij kennen je al heel lang en 
weten wat je kunt. Je hebt een goede 
indruk gemaakt. Jouw inzicht voor 

de toekomst hebben wij nodig.’ Na 
het tekenen van het contract voor 
24 maanden werd er een toast uitge-
bracht, gefeliciteerd en vooral veel 
gelachen. 

Wout van Dronkelaar tekent contract
door Kees Pijpers

N adat de huidige hoofdtrainer I brahim E vre van S VM had aangegeven dat hij aan het einde van dit seizoen 
wilde stoppen werd er gezocht naar een nieuwe coach. Uit diverse gelederen van de vereniging werd 
een sollicitatiecommissie gevormd die uit een zeer groot aantal sollicitanten een keuze moest maken.

V oor z i tter H ans  V o ogt  ( rec ht s) :  ‘ W i j  k enne n W out  v an Dronk el aar  ( m i dden)  
al  he el  l ang en w eten w at  hi j  k an ’ . P enni ngm eester H ans  N aut a ( l i nk s)  bez i et 
he t al l em aal  i ns tem m end. 

Op de eerste maandagavond in okto-
ber vervolgt SWO de Zes Kernen De 
Bilt de bridgeactiviteiten in cursus-
verband voor kandidaat-gevorderden. 
In oktober 2008 werd hiermee gestart. 
75 %  van de eerste groep deelnemers 
meldde zich opnieuw voor het ver-
volg. Instroming van nieuwe deelne-
mers is hierdoor mogelijk geworden; 
men hoeft de cursus van vorig jaar 
niet perse gevolgd te hebben.
Het is bridgen in clubverband, met 
theoriebespreking en begeleiding bij 
het uitspelen van de spellen. De cur-

sus is bestemd voor die club- of thuis-
bridgers, die een basiscursus hebben 
gevolgd en enige tijd in de praktijk 
het geleerde hebben toegepast. De 
cursus-clubavonden duren een half 
jaar. Alle avonden wordt gestart met 
circa drie kwartier theoriebespreking, 
speladvisering, bied- en speeloefenin-
gen etc. De rest van de avond worden 
er geselecteerde spellen gespeeld die 
later via de e-mail met uitleg worden 
toegezonden, naast de resultaten van 
die avond. Het Acolbiedsysteem is 
de basis.

A anmelden
De cursus zal in de recreatieruimte 
van Toutenburg aan de Kievitlaan in 
Maartensdijk, worden gegeven door 
Henk van de Bunt, tevens wedstrijd-
leider, op alle maandagavonden van 5 
oktober tot begin april 2010. Aanmel-
den kan (bij voorkeur z.s.m.) bij de 
Maartensdijkse vestiging van SWO 
De Zes Kernen De Bilt, Maertensplein 
96, 3738 GR Maartensdijk, tel. 0346 
214161, e-mail info-m@ swodebilt.nl. 
Aanmelding zal op volgorde van bin-
nenkomst worden geaccepteerd.

B ridgeactiviteiten in cursusverband

Het team van Nederhorst, dat in Maar-
tensdijk op bezoek was, speelt in de 
onderste regionen van de poule maar 
dat was in de eerste twee sets niet 
echt merkbaar; deze gingen redelijk 
gelijk op. De eerste set was erg span-
nend. Met name door een harde ser-
vice en een goede middenaanval hield 
Nederhorst gelijke tred met Salvo. De 
vertrekkende Suzanne Blaak maakte 
aanvallend veel punten. Een goede 
serviceserie van Anique  Diepeveen 
maakte het verschil. Opvallend punt 
was dat in alle vier de sets het laatste 
punt tot stand kwam door een mis-

lukte service van Nederhorst. Salvo 
won de eerste set met 25-23. De 
tweede set was eveneens spannend. 
Nu was het Martine Vringer die met 
een prachtige serviceserie een voor-
sprong kon opbouwen die niet meer 
uit handen werd gegeven. De setwinst 
was er met 25-21. 

In de derde set was Salvo heer en 
meester. Nederhorst werd zoek 
gespeeld. Vooral de harde services 
van enkele meiden brachten Salvo 
een grote voorsprong. Omdat de set 
niet direct werd uitgemaakt verloor 

Nederhorst de set uiteindelijk maar 
met 25-16. De laatste set kwam de 
tegenstander weer terug in de wed-
strijd. Salvo had wat moeite met de 
concentratie maar bleef regelmatig 
scoren. De eveneens afscheid nemen-
de spelverdeelster Marlyn van Gool 
bediende alle aanvalsters met goede 
set ups. Bij een 20-16 voorsprong 
kreeg zij een publiekswissel. Zij heeft 
vanaf de jeugd opafgebroken gevol-
leybald bij Salvo en jaren in het 
beloftenteam gespeeld. De vierde set 
werd gewonnen met 25-19. Het sei-
zoen zit erop voor de meiden. 

S alvobeloften sluiten seizoen 
af met overwinning

De laatste wedstrijd heeft een verdiende 4- 0 overwinning opgeleverd voor het meidenbeloftenteam van S alvo. 
Door de goede serie van drie overwinningen op rij eindigen de meiden op een 4de plaats. 

E enzelfde resultaat als vorig seizoen maar nu wel in een sterkere poule.

Voordaan verliest

V oor daan he ef t z i c hz el f  een sl ec ht e di ens t bew ez en door  de toppe r tege n 
V i c tor i a i n ei ge n hui s m et 3- 5 te v erl i ez en. V oor daan begon sl ec ht  aan de 
w edstri j d w at  z i c h v ertaal de i n een 0- 5 rus tstand. I n de tw eede he l f t k on 
V oor daan nog w el  w at  terug doe n, m aar  de w i ns t k w am  ge en m om ent  i n 
ge v aar  v oor  V i c tor i a. M et nog dri e spe el ronde n te gaan bl i j f t he t onge m een 
spanne nd i n de ov ergangs k l as se B . V oor daan bl i j f t k opl ope r ge v ol gd door  
V i c tor i a en H DM  m et respe c ti ev el i j k  é é n en tw ee punt en ac ht erstand. ( f ot o 
en tek st:  J eroe n K em p)

Winst voor Ju dokan

O n l angs  k w am en de J udok anl eden ( v .l .n.r .)  M i k e v an E k , B ar ry  V el dhui z en, 
St erre St ek el enbur g en J oos t B ri nk sm a m et goe de resul tat en terug v an een 
goe d bez oc ht  J udot oe rnooi  i n U trec ht . M i k e m oc ht  een ge l e oor k onde  i n 
ont v angs t ne m en. B ar ry  behaal de he tz el f de resul taat . St erre gi ng v erdi en -
stel i j k  m et tw ee ov erw i nni nge n. J oos t pas te een ni euw  aange l eerde w or p 
-  T ani  O tos hi  -  v ersc hi l l ende  k eren z eer v erdi ens tel i j k  toe  en w on al l e w ed-
stri j den. H i j  v erdi en de een or an j e oor k onde .

Wereld T’ ai Chi dag 
Komende zaterdag 25 april wordt Wereld T’ai Chi 
dag weer gevierd op het Maertensplein in Maartens-
dijk. Deze dag golft T’ai Chi over de hele wereld 
rond van 10.00 tot 11.00 uur plaatselijke tijd. Zoals 
elk jaar geeft ook de T’ai Chi afdeling van Judokan 
Maartensdijk demonstraties, die niet alleen bedoeld 
zijn om naar te kijken maar ook om mee te doen. 
Wie dat wil kan instappen, zoals dat ook vorig jaar 
gebeurde. Het is de unieke gelegenheid om kennis te 
maken met de van oorsprong Chinese vechtkunst die 
in de westerse wereld beoefend wordt als bewegings-
leer voor innerlijke gezondheid en ontspanning en 
als verdediging tegen stress, weersinvloeden en dage-
lijkse kwaaltjes. Het opwarmen begint om 9.30 uur. Bij 
slecht weer wordt uitgeweken naar de binnentuin van Dijckstate.  
Informatie is zaterdag verkrijgbaar van de T’ai Chi-leden van Judokan. [ KP]S pelers FC Utrecht steunen actie 

Keeper Michel Vorm, verdediger Sander Keller en aanvaller Ali Boussaboun 
van voetbalclub F C Utrecht waren woensdag 15 april in de Italiaanse deli-
catessenwinkel Gusto Giusto op de Hessenweg in De Bilt om een actie voor 
de slachtoffers van de aardbeving in Italië  te steunen. 

Voor een foto of een gesigneerde kaart van de spelers werd voor dit doel  
€ 2,00 in een pot gedaan. De actie is onderdeel van een initiatief dat op  
www.helpitalie.nl te vinden is. Op deze website is ook te bieden op gesig-
neerde shirts. [ GG]



‘Vlucht’ heet het stuk. Het is geschre-
ven door Jos Bours naar aanleiding 
van de ervaringen die regisseur Güne r 
Güve n opdeed tijdens zijn tijdelijke 
job als jongerenwerker bij Jongeren-
centrum Sojos in Maartensdijk. Een 
half jaar heeft hij daar rondgelopen.’Ik 
had toch niet zo veel te doen in 
die periode’, vertelt hij op deze tijd 
terugkijkend. Hij raakte gefascineerd 
door de verhalen van de bezoekers 
en had lange gesprekken met ze. 
Güve n leerde zo heel veel over deze 
jongeren, wat hun achtergronden zijn, 
hun problemen en hoe ze in het 
leven staan. Veel van die gesprek-
ken tikte hij uit. Het vormde de basis 
voor het stuk van toneelschrijver (en 
Stut-oprichter) Jos Bours. Met als 
spelers vier meiden, een moeder en 
de Marokkaanse jongerenwerker van 
Sojos is op deze manier een stuk 
ontstaan waarin de spelers veel van 
zichzelf herkennen. De voorstelling is 
vooral op jongeren gericht maar ook 
boeiend voor iedereen die de huidige 
tijd en de rol van de jeugd daarin wil 
proberen te begrijpen.

O nbegrip
Het taalgebruik in het stuk is rauw 
en hard. De jongeren winden er geen 
doekjes om. Het lijkt geen pretje om 
jong te zijn in Maartensdijk. Er is, 
vinden ze, daar ‘geen zak te doen’, 
het is er niet ‘cool’. Echt leuk gaan 
ze niet met elkaar om. Ze zijn onder-
ling verdeeld, accepteren elkaar niet, 
wijzen elkaar af maar beseffen ook 
dat ze allemaal in hetzelfde schuitje 
zitten. Eén van de meiden klaagt over 

haar ouders en is tegelijkertijd bang 
dat ze later haar kinderen net zo zal 
opvoeden als haar eigen ouders dat 
nu doen. Een ander zegt niet in God te 
geloven maar ook niet in zichzelf. Er 
is vertwijfeling alom. Ze weten niet 
goed wat ze eigenlijk willen met hun 
leven. Ouders begrijpen hun kinde-
ren sowieso niet, concluderen ze. Er 
wordt volop gespijbeld van school, 
geblowd en veel gedronken. 

A uthentiek
Ondertussen verschijnt met lijn 138 
(op film) de Utrechtse Laura. Zij ont-
vlucht de stad en is op zoek naar rust 
om daar haar hectische leven weer 
op te bouwen. Denise van Lienden, 
die deze Laura speelt, komt in wer-
kelijkheid ook uit de zeer Utrechtse 
wijk Ondiep. Dat is goed te horen en 
dat maakt haar rol heel authentiek. 
Ze ontmoet Goya (Gwenda Thomas) 
die Maartensdijk juist wil verlaten 
vanwege die rust. De dames zijn 
allebei even goed gebekt en dat leidt 

tot pittige gesprekken. Dan is er de 
strijd tussen moeder Carla (Petra van 
Eck) en haar dochter Kelly (Mela-
nie van der Veen). De dochter wil 
weg bij haar gescheiden moeder, naar 
haar vader en broer, maar de rechter 
beslist anders. Tussen de dialogen 
door horen we dat Gwenda Thomas 
ook heel goed kan zingen.

S piegel
De Marokkaanse Tariq  (Hassan 
Oumhamed) is ondertussen zelf ook 
op zoek naar zijn dorp in Marokko, 
waarvan hij tegelijkertijd vindt dat hij 
er niets te zoeken heeft. Vanuit zijn 
positie houdt hij de westerse samenle-
ving een spiegel voor. ‘Jullie hebben 
je eigen ziel afgeschaft!’ houdt hij ons 
voor. Ronduit geestig is dan weer zijn 
gesprek (via film) met zijn alter ego 

Aziz. Het is een voorstelling die boeit 
en intrigeert hoewel het stuk in deze 
fase nog niet helemaal ‘staat’.

Tournee
Je wordt als toeschouwer niet echt 
vrolijk van deze voorstelling. Je zou 
willen en hopen dat het allemaal 
uiteindelijk toch nog goed komt met 
iedereen. Geen teken dat er op wijst 
dat dit ook het geval gaat worden. 
Regisseur Gü ner Gü ven:  ‘Toch is 
dit beeld niet kenmerkend voor à lle 
bezoekers die bij Sojos komen, maar 
dit is wel het verhaal van de jongeren 
die we hier zien spelen. Het is hún 
verhaal, zij herkennen zich hierin.’ 
Hij denkt dat deze situaties niet alleen 
in Maartensdijk voorkomen, maar in 
iedere plattelandsgemeente. Daarom 
gaat het stuk tot in 2010 op tour-
nee door het gehele land. Er wordt 
gespeeld in buurthuizen, scholen, 
jongerencentra, theaters en welzijns-
instellingen. 

Discussie
Güne r Güve n denkt overigens dat er 
niet zo veel verschil is tussen platte-
landsjeugd en de jongeren uit de stad, 
ondanks alle verhalen over blowen 
en zuipketen op het platteland die 
nu heel actueel zijn. De bedoeling 

is dat het stuk ook wordt opgevoerd 
in omliggende dorpen en plaatsen 
van Maartensdijk. Maar op 9 mei is 
‘Vlucht’ ook in Den Haag en op 24 
mei in Utrecht. Gü ven:  ‘Eigenlijk 
hadden we de premiè re in Maartens-
dijk willen houden maar we waren te 
laat met het reserveren van de locatie. 
Wel komt er binnenkort nog een spe-
ciale voorstelling in Sojos zelf.’ Het 
is de bedoeling dat er na de voorstel-
ling door de bezoekers gediscussieerd 
wordt over wat zij gezien hebben. 
Stut is altijd geï nteresseerd in wat 
de toeschouwers zelf vinden van de 
situaties die op het toneel worden uit-
gebeeld. Daarom wordt er na afloop 
ook een enquê te gehouden.
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Het blijft natuurlijk steeds gokken

hoe je ooievaars naar een nest toe kan lokken

met het nest dat er was

waren ze niet in hun sas

maar nu gaan ze er misschien wel om knokken

G uus  G eebel Limerick

S tut Theater speelt ‘ Vlucht’  in Westbroek
door  M a rti j n N ek k ers

A mper een maand na de succesvolle voorstellingen van de Westbroekse C.P .J. was er al weer toneel in het 
dorpshuis van Westbroek. N u van het Utrechtse S tut Theater, dat daar van 16 tot en met 18 april te gast was. 
Voor deze gelegenheid werd er zelfs een echte tribune gebouwd in de grote zaal. De toeschouwers keken neer 
op de speelvloer waar het allemaal gebeurde en zagen een voorstelling waarin toneel, film en muziek elkaar 

afwisselden. Het was allemaal heel professioneel vormgegeven. S tut heeft daarin een 
reputatie hoog te houden.

S c è n e u i t ‘ V l u c h t’  P etra  v a n  E c k  en  
H a ssa n  O u m h a m ed.  ( F o to  R o b H u i -
bers)

Sc è ne  ui t ‘ V l uc ht ’  M el ani e v an der 
v een ( l .)  en Dani ë l l e K reuge r. F ot o 
R ob H ui bers.

Sc è ne  ui t ‘ V l uc h t’  Deni se v an L i ende n 
en G w enda T hom as  ( r.) . ( F ot o R ob 
H ui bers)

De Katholieke Bond voor Ouderen 
organiseert op woensdag 29 april a.s. 
een bustocht op weg naar Leerdam. 
Rond 9.00 uur is het vertrek. Rond 
9.45 uur wordt er op de Linge geva-
ren, waarbij het sluisje van Aspe-
ren wordt gepasseerd. Om 11.15 uur 
wordt er een bezoek gebracht aan 
Het Glas Centrum Leerdam, dat zich 
bevindt in een historische houtloods 
op een landtong in de Linge met een 
plezierig uitzicht op de historische 
Leerdamse stadswallen. 

Leerdam en Glas hebben een rijke 
historie en zijn al zo’n 250 jaar met 
elkaar verbonden. In het Glas Cen-
trum Leerdam wordt de Leerdamse 
glastraditie op een eigentijdse wijze 
voortgezet. Het centrum is een ont-
moetingsplaats waar glasblazers uit 

vele landen elkaar treffen en hun 
ambacht aan het publiek demonstre-
ren. Ervaren en jonge, internationale 
glasblazers en kunstenaars, werken 
samen met als resultaat een fasci-
nerende mix van stijlen. Bezoekers 
kunnen vanaf een tribune, welke 
plaats biedt aan circa 200 personen, 
doorlopend de verrichtingen van de 
glasblazers volgen. Oud-glasblazers 
vertellen onderwijl over de kunst van 
het glasblazen.

K lompenmakerij
Aan een 14e eeuws dijkje met haar 
karakteristieke lintbebouwing net 
buiten het dorp Dussen gelegen vindt 
men klompenmakerij Den Dekker. 
Om ongeveer 13.00 uur wordt er 
bij de klompenmaker een Brabantse 
koffietafel geserveerd. Hierna kan er 

nader kennis worden gemaakt met het 
oude ambacht van de klompenmaker 
middels een rondleiding en demon-
straties in de werkplaats, winkel en 
museum. 
Er zijn ook voor niet-leden mogelijk-
heden om mee te gaan. Aanmelden 
kan telefonisch (030 2207117 voor 
18.00 uur) of per post bij mevr. v.d. 
Poel, Hessenweg 196D , 3731 JN De 
Bilt.

G lasblazen en klompenmakerij

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrij.
1-5

9,95

Do.
23-4

Woe.
22-4

Vrij.
24-4

9,95

Krokant gebakken kalfslende
met pepersaus

of
Geconfijte eendenbout

met kaasflensje

Biefstuk met gebakken
champignons

of
Gebakken Red snapperfilet

met saffraanboter

Woe.
29-4

Koninginnedag zijn wij gesloten!!

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Partijhandel op = op

Beenham
 diverse soorten

6,989,98kilo van

Reisadvies aan huis!!
Een trip naar het reisbureau is niet meer nodig.
En dat voor dezelfde prijs!

Helen Brinkhuis tel. 06-52633573
mail: helenbrinkhuis@personaltouchtravel.nl

Cafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

20 jaar

Het grondmonster
touwtrek menu

Bak friet met mayonaise 
met frikandel of 

vleeskroket
voor € 2,-

Bistro De Egelshoek

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

Wijnproeverij
Zaterdag 2 mei

16.00 uur
Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht. 

Vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden

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! ***




