
Nic Adema en Wim van Schaik vor-
men, samen met Cees Eysberg het 
bestuur van Brigida. We ontmoeten 
de eerste twee in de omgeving van 
F ort Ruigenhoek aan de route vlak 
langs een aantal betonnen groeps-
schuilplaatsen (bunkers) van de Nieu-
we Hollandse Waterlinie. Deze zijn 
gebouwd in de periode 1939/ 1940 
en dienden als schuilplaats voor de 
soldaten die de terreinen tussen de 
forten moesten verdedigen. Er zijn 
daartoe in deze tijd ook loopgraven 
aangelegd. Ten zuiden van F ort Rui-
genhoek is een aantal jaren geleden er 
één geconstrueerd. 
Wim van Schaik: ‘Wij waren in eerste 
instantie onaangenaam verrast dat in 
deze cultuurnota zo weinig aandacht 
besteed wordt aan het veelzijdige 
cultureel erfgoed in onze gemeente, 
zoals zich dat presenteert in de ver-
scheidenheid van onze monumentale 
kerken, landhuizen, boerderijen, reli-
gieus erfgoed enz. In de nota wordt 
geen woord gewijd aan ons archeolo-
gisch bezit, aan bijzondere landschap-
pen als de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie en aan de erkenning na jarenlange 
strijd, dat de primaire functie van Bos 
Voordaan een cultuurhistorische is, 
van een bijzondere landschapsarchi-
tectuur.

P odium
In de nota gaat alle aandacht uit 
naar activiteiten op het gebied van 
muziek, podiumkunsten. beeldende 

kunsten enz. en volgens beide cul-
tuurbewakers wordt niet onder ogen 
gezien, dat bovengenoemd cultuur-
bezit dezelfde aandacht moet hebben 
als de activiteiten op het gebied van 
muziek, toneel enz. Volgens Brigida 
uitte zich dat in de samenstelling 
van de ingestelde adviescommissie 
als vertegenwoordiging van het cul-
turele veld. Het waren bestuursleden 
uit de organisaties van de beeldende 
kunst, muziek, toneel, kunsteducatie, 
onderwijs enz. en er werden geen ver-
tegenwoordigers aangetrokken uit de 
organisaties, die zich intensief bezig-
houden met ons cultureel erfgoed 
zoals de Bond Heemschut en Brigida. 
Beiden hebben de gemeente laten 
weten dat deze vorm van cultuur even 
gelijkwaardig is als muziek etc. en dat 
dit in het toekomstig beleid sterk naar 
voren moet komen.

Cultuurhistorisch
Nic Adema: ‘Er kan niet genoeg op 
worden gewezen, dat we locaties met 
een cultuurhistorische waarde hebben 
die al lange tijd vrijwel altijd leeg-
staan zoals fort Ruigenhoek. Dit fort 
is één van de best bewaarde forten 
van de Nieuwe Hollandse Waterli-
nie maar sinds jaren vinden er geen 
structurele activiteiten plaats, behalve 
in de zomer met enkele incidentele 
gebeurtenissen. Het moet het hele 
jaar door intensief gebruikt worden. 
Brigida houdt zich vanaf 1996 bezig 
met behoud van het militaire karakter 
van het fort en herstel van de militaire 
objecten om het fort. Ooit beston-
den er plannen tot grote ingrepen 
in het eeuwenoude slagenlandschap. 
Zo moest de Gagelpolder waarin de 
forten de Gagel en het F ort op den 
Ruigenhoekse Dijk liggen, in een 
recreatiegebied door de aanplant van 
veel bossen veranderd worden. Een 
vernietiging van het militairhistorisch 
karakter van het landschap’. 

G rens
De gemeentegrens tussen Utrecht en 
nu De Bilt loopt dwars door de pol-
der. F ort de Gagel is Utrechts grond-
gebied. Ruigenhoek ligt een paar 
honderd meter van die gemeentegrens 
op het grondgebied van De Bilt. Hier-
voor zouden de bestemmingsplan-
nen veranderd moeten worden. Bri-
gida maakte van haar inspreekrecht 
gebruik in de commissievergadering 
van de stad Utrecht. In fort Ruigen-
hoek heeft deze commissie beslist 
dat het schootsveld van De Gagel dat 
langs de Burgemeester Huidecoper-
weg richting Westbroek loopt niet in 
een bos veranderd mag worden. Het 
is nu een moerasgebied geworden.

K A A P
Vanaf 31 mei is het fort zes weken 
lang de plek voor kunst en avon-
tuur, dan is er Kaap. Kaap is een 
bijzondere kunsttentoonstelling;  het 
is een ontdekkingstocht voor de hele 
familie in de bunkers en de natuur 
van F ort Ruigenhoek. Ooit bedoeld 
als een verdedigingsvesting doet het 
fort tijdens KaapP dienst als expos i-
tieplaats voor elf internationale kun-
stenaars die speciaal voor kinderen en 
volwassenen nieuwe werken hebben 
gemaakt. Daarnaast is er een gezellig 
eetcafé, er is muziek, er zijn spelle-
tjes en er zijn picknickplekken of je 
neemt je eigen kleedje mee. 
Wethouder Herman Mittendorff 
opent zondag 31 mei a.s. deze grote 
kunsttentoonstelling KAAP, die in 
zes weekenden van juni en juli plaats-
vindt. Daar zal ook een deel van de 
collectie van Brigida over de geschie-
denis van het fort te zien zijn. Ook 
in 2008 is de tentoonstelling KAAP 
hier gehouden. Door bijdragen van de 
‘Vrede van Utrecht’ worden er inves-
teringen in het fort gedaan op het 
gebied van veiligheid, sanitair, elek-
triciteit, parkeren etc. Een verbetering 
maar het gebouw is niet geschikt voor 
permanente activiteiten. Hiervoor 
moeten forse investeringen gedaan 
worden, o.a. voor klimaatbeheersing. 
Met behulp van financieringsmidde-
len van de BRU is het loopgravensys-
teem bij de groepsschuilplaats direct 
ten zuiden van het fort volledig her-
steld. Dit is uniek in de hele Nieuwe 
Hollandse Waterlinie.

B ijval
Adema en van Schaik verhalen 
enthousiast over de algemene bijval 

om het fort zo geschikt te maken 
dat er vele soorten van kunstuitin-
gen in de binnen- en buitenruimte 
kunnen gaan plaatsvinden. Dat van 
deze unieke locatie een echt cultuur-
centrum gemaakt kan gaan worden 
met een grote uitstraling niet alleen 
voor De Bilt maar ook ver daarbui-
ten. Het dient een cultuurcentrum te 
worden voor diverse kunstvormen. 
In de binnenruimten kunnen expos i-
tieruimtes gemaakt worden o.a. voor 
een permanente opstelling van de 
tentoonstelling over de geschiedenis, 
wat al lang de wens is van de eigenaar 
Staatsbosbeheer. Ook zou er plaats 
moeten zijn voor een kunsthal. In De 
Bilt zijn vele verzamelaars op zeer 
uiteenlopend terrein. Deze collecties 

kunnen verrassende tentoonstellin-
gen opleveren. In fort de Gagel zijn 
oefenruimtes voor drums die door 
de bouwconstructie voor de omge-
ving akoestisch geen enkel probleem 
opleveren. De toneeluitvoering van 
een Midzomernachtdroom heeft weer 
eens aangetoond welke unieke locatie 
dit fort is. Dit moet meer uitgebuit 
worden door allerlei openluchtvoor-
stellingen te geven, zoals dat elders 
ook gebeurt.

Voordat de ambitieuze plannen uit-
gevoerd kunnen worden, moet er nog 
veel gebeuren. Los van vergunningen 
zal er ook op zoek gegaan moeten 
worden naar veel geld om de plannen 
te verwezenlijken.
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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 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

K unst dient fort te kapen
door  H enk  v an de B unt

I n de vergadering van de R aadscommissie B urger en B estuur van donderdagavond 14 mei werd 
het voorstel besproken de Cultuurnota O uverture vast te stellen als kader voor het gemeentelijk 

cultuurbeleid voor de periode 2009- 2013. I n de commissievergadering maakte de S tichting B rigida, 
die zich bezig houdt met bescherming van ons landschap en onze monumenten daarin gebruik van het 

inspreekrecht om op een enkel bijzonder aspect in die cultuurnota te wijzen.

W ethoude r H erm an M i ttendor f f  ope nt  
z ondag 31 m ei  a .s . dez e gr ot e k uns t-
tent oons tel l i ng K aap di e i n z es w eek -
ende n v an j uni  en j ul i  pl aat sv i ndt . 
Daar  z al  ook  een deel  v an de c ol l ec ti e 
v an B ri gi da ov er de ge sc hi edeni s v an 
he t f or t te z i en z i j n. 

T en z ui den v an F or t R ui ge nhoe k  i s een l oopgr aaf  ge rec ons true erd. W i m  v an 
Sc h ai k  ( l i nk s)  en N i c  A dem a k unne n er v eel  ov er v ertel l en.

Ga naar oefentherapie Cesar
Wordt vergoed door zorgverzekeraar
www.oefentherapie-maartensdijk.nl

Slenderen in Maartensdijk

Lichamelijke klachten?

Bewegen op beweegbanken
Ook eens proberen?
www.hennyverheul.nl

Tel: 0346-211613
 06-20963005



Verdrietig om haar heengaan, maar met goede herinneringen aan de 
liefde, wijsheid en humor die zij ons heeft geschonken, geven wij u 
kennis van het overlijden van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en 
overgrootmoeder

G eertruida G abrië lla S chuurman -  van R hee
T ru ida

 Ab en Bernadette
 Dick en Marja
 Gerrit en Ineke
 Corrie en Henk
 Jaap en Jannie
 Anke en Joop
 Jan en Conny
 Ineke en Dick

 kleinkinderen en
 achterkleinkinderen
Correspondentieadres: 
D.H. Schuurman
Ommedracht 11
3401 TX   IJsselstein

Moeder wordt later deze week vanaf haar thuis in zorgcentrum 
Weltevreden overgebracht naar rouwcentrum Tap, Soestdijksestraatweg-
Zuid 265 in Bilthoven. Er  is gelegenheid om afscheid van haar te nemen 
op donderdag 21 mei van 20.30 tot 21.00 uur. 

Op maandag 25 mei 2009 wordt, voorafgaand aan de begrafenis, om 
12.45 uur de rouwdienst gehouden in het kerkje van Blauwkapel, 
Kapeldwarsweg in F ort Blauwkapel. 

Na deze dienst rijden we via Groenekan naar de Algemene Begraafplaats 
aan de Brandenburgerweg in de Bilt waar we moeder om 14.30 uur 
zullen toevertrouwen aan de aarde.

Na de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van 
de begraafplaats. 

W i j  z i j n he t v erpl ege nd pe rsone el  v an z or gc ent rum  W el tev reden  dank baar  
v oor  hun bi j z onde r goe de z or g.
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P .K .N . -  O ntmoetingskerk 
Maartensdijk 

24 mei - 9.30 uur en
K apel Hollandsche R ading

24 mei - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

S t. Maartenskerk Maartensdijk
21 mei - 10.30 uur
23 mei - 19.00 uur
24 mei - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse G emeente 
De B oskapel G roenekan

Grothelaan 1a
24 mei - 10.30 uur

B. van Empel, Vleuten

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

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan
24 mei - 10.00 uur

Ds. A.H. Veldhuizen, Woudenberg
24 mei -  18.30 uur

Kand. G.A. van Ginkel,
Maartensdijk

Hersteld Hervormde K erk 
G roenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

21 mei - 10.00 uur
Eerwaarde hr. C. Klok,

Katwijk aan Zee
24 mei - 10.30 en 18.00 uur

Ds. W. Vlastuin, Katwijk aan Zee

N ed. G er. K erk Westbroek
21 mei - 10.00 uur

Ds. J.F . Ezinga
24 mei - 10.00 uur

Ds. G.D. Hanemaayer, IJsselstein
24  mei - 18.30 uur

Ds. W.D. Omta, Bunschoten

P .K .N . -  Herv. K erk Westbroek
21 mei - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
24  mei - 10.00 uur

Ds. A. Stijf, Ede
24 mei – 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

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

21 mei - 10.00 uur
Ds. W. van den Brink, Veenendaal

24 mei - 10.00 uur
Ds. J. den Dikken, Nijkerk

24 mei - 18.30 uur
Ds. L. van Nieuwpoort, Amersfoort

O nderwegkerkje B lauwkapel
24 mei - 9.30 en 10.30 uur

Pastor M. de Meij
Oecumenische dienst
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Geboren
12 mei 2009

Maarten
Zoon van Lambert en Margreet 

van den Hul-Grootendorst
Voordorpsedijk 24a

Groenekan

‘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

Voorjaarsmarkt in
Leendert Meeshuis

Het Leendert Meeshuis te Bilthoven is een verpleeghuis, werkend vanuit 
het antroposofisch mensbeeld. Zij verleent somatische en psychogeria-
trische verpleeghuiszorg en vult deze aan met medischtherapeutische en 
verpleegkundige zorg.

Het Leendert Meeshuis (Prof. Bronkhorstlaan 6) is één van de twee ver-
pleeghuizen in Nederland met een antroposofische identiteit en heeft om 
die reden een landelijk opnamebereik. Het huis is gelegen in een bosrijke 
omgeving, op het zogeheten ‘Berg en Bosch terrein’ in Bilthoven.

Op donderdag 28 mei a.s. organiseert het Leendert Meeshuis een grote 
voorjaarsmarkt in haar binnentuin. In de prachtige tuin worden tussen 10.00 
uur en 16.00 uur verschillende kramen opgesteld met tweedehands boeken, 
kaas, bloemen en planten, sieraden, keramiek en andere creaties van eigen 
hand. Ook worden er wafels gebakken en wordt de inwendige mens op 
andere manieren versterkt.
De markt wil vooral een gezellige en sfeervolle plaats zijn waar jong en oud 
bewoners, medewerkers en vrijwilligers en de eigenheid van het verpleeg-
huis kunnen ontmoeten. Iedereen is van harte welkom!

Concert S parks of Joy
 
Op 5 juni 2009 om 19.30 uur geeft Gospelkoor Sparks of Joy een voorjaars-
concert in de Hervormde Kerk van Westbroek met medewerking van de 
muziekgroep Testify. Er zullen veel Opwekkingsliederen op het programma 
staan, waarbij het publiek van harte wordt uitgenodigd mee te zingen. 
Organist Rick Grootendorst zal ook als solist aan deze avond medewerking 
verlenen.
Entreekaarten à € 3,50 zijn af te halen bij Anneke van de Bunt, Kerkdijk 41 
te Westbroek. Tel. 0346 28 1484 of bij de ingang van de kerk. De opbrengst 
van dit concert is ten bate van Mercy Ships. Janneke Lam uit Westbroek 
werkte daar als vrijwilligster. Mercy Ships is toegewijd aan het verlichten 
van lijden en nood door het brengen van hoogstaande medische zorg en 
ontwikkelingshulp

Fotoclub B ilthoven
Op maandag 25 mei komt Johan Elzinga een lezing geven over fotografie. 
Elzinga is freelance fotograaf en auteur van diverse boeken over digitale 
fotografie. Ook is hij hoofdredacteur van het fototijdschrift F otografie F + D. 
De lezing zal worden gehouden in het W.F . Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4 te Bilthoven. De avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen over de 
fotoclub: tel. 0346 213363 

G eluidsscherm
Half april is gestart met de bouw van een 3 meter hoog en 168 meter lang 
geluidsscherm op het voormalig sportpark Brandenburg. Inmiddels is het 
scherm gereed, ruim voordat de woningen zijn afgebouwd. Wethouder 
Arie Jan Ditewig ging er met andere belanghebbenden een kijkje nemen. 
Het geluidsscherm staat direct langs het spoor en is noodzakelijk vanwege 
de geluidsoverlast van het treinverkeer ten opzichte van de nieuwe wonin-
gen van park Brandenburg. Aan de zijkant van de woningen is een groen 
scherm geplaatst.

E r w or den bi nne nk or t nog pl ant en ( he dera’ s)  tege n he t sc he rm  ge z et,  
w aar door  er sne l  een nat uur l i j k e gr oe ne  af sc he i di ng ont staat .

Vrijdag 22 mei 
is ons kantoor 

gesloten
Mail gerust naar info@vierklank.nl
Maandag 25 mei staan we u graag 

weer persoonlijk te woord 
op 0346 21 19 92.

S terk S pul
 

Een avond met een optreden van ‘Sterk Spul’ is een avond met een lach en 
een traan. Zij zingen smartlappen en levensliederen van vroeger en nu en het 
zal voor u ‘sterk spul'  zijn. Het is een feest om dit optreden mee te maken;  
kom dus ook naar deze bijzondere ‘feestavond’ en neem een schone zakdoek 
mee. 
Datum: Vrijdagavond 29 mei 2009 om 19.30 uur in de recreatieruimte van 
Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. De kosten bedragen 4 euro 
(incl. koffie of thee). Voor informatie: SWO-centrum Maartensdijk tel. 0346 
214161.
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In zijn welkomstwoord deelde bur-
gemeester Gerritsen complimenten 
uit aan alle aanwezigen en in het 
bijzonder aan Hans Stevens en Henk 
Broekhuizen (beiden afwezig) voor 
hun initiatief om ook in Maartens-
dijk een feestelijke Koninginnedag te 
realiseren. Vanwege de dramatische 
gebeurtenissen in Apeldoorn zijn 
programma’s aangepast. In dat licht 
toonde de burgemeester veel respect 
voor het bestuur van de Oranjevereni-
ging van Westbroek. Zij hebben, ook 
al waren er veel kosten gemaakt, de 
feestavond geschrapt.

4 mei comité
Drie van de zeven leden, Marjan 
Bosma, Corrie van Es en Coby Mer-
kens, van het 4 mei comité Maartens-
dijk/ Westbroek waren op de borrel 
aanwezig. Enthousiast toonden ze een 

mooie kaart die ze namens de bewo-
ners van Dijckstate hadden ontvangen 
naar aanleiding van de indrukwek-
kende tekeningen van leerlingen van 
basisscholen die zij speciaal voor de 
4 mei herdenking hadden gemaakt en 
die een week lang te zien waren in de 
binnentuin. Op de vraag waarom er 
nooit gewerkt wordt met bloemen of 
kransen antwoordt Corrie van Es: ‘Al 
vaker hebben wij hierover gepraat, 
ook met de burgemeester. Er is in 
Westbroek een oorlogsmonument en 
als daar de herdenking is leggen we 
uiteraard bloemen. In Maartensdijk 
is geen oorlogsmonument en naar 
ons weten zijn er in Maartensdijk 
gedurende de oorlog ook geen oor-
logsslachtoffers gevallen. We leggen 
daarom bij een herdenking in Maar-
tensdijk de nadruk op de bijeenkomst 
in de Sint Maartenkerk en heel sober 

houden we vervolgens de twee minu-
ten stilte op het Maertensplein’. Cor-
rie van Es weet niet zeker dat er geen 
oorlogsslachtoffers zijn gevallen in 
Maartensdijk. Mensen die wel weten 
dat er oorlogsslachtoffers gevallen 
zijn in Maartensdijk zou zij daarom 
graag willen spreken. Zij is bereikbaar 
op telefoonnummer 0346-213086.

Hollandsche R ading
‘We hebben Hollandsche Rading in 
twee kampen verdeeld: de boeren en 
de edelen. Niet de A27 was deze keer 
de scheidslijn, maar we hebben een 
noord/ zuid verdeling gemaakt. Daar-
door ontstonden weer leuke nieuwe 
contacten’, vertelt bestuurslid van het 
Oranjecomité Ebbe Rost van Ton-
ningen. ‘Bij ons kwam het drama 
uit Apeldoorn druppelsgewijs bin-
nen. We hebben het dansprogramma 

afgelast. Maar omdat Koninginnedag 
toch vooral een feest voor kinderen 
is hebben we dat programma zoveel 
mogelijk door laten gaan. ’s Avonds 
zag ik wat zich allemaal had afge-
speeld;  toen werd mij de omvang pas 
echt bekend’. 

Westbroek
Koninginnedag staat elk jaar in West-
broek weer voor een week feest. Op 
vrijdag 24 april startte het program-
ma met het ringrijden door versierde 
tractoren. ‘Het maxi male aantal was 
eigenlijk 40 tractoren maar we heb-
ben alle 43 ingeschreven deelnemers 
toch maar mee laten doen. Het is een 
groot spektakel met veel publiek’, 
vertelt bestuurslid Ellie van Barne-
veld. In Westbroek is zeker 90%  
van de inwoners lid van de Oran-
jevereniging. ‘We maken dit feest 

met z’n allen. Elke vereniging wordt 
uitgenodigd om mee te doen om zo 
de eigen clubkas te spekken. Muziek-
vereniging De Vriendenkring heeft 
elk jaar onder andere een schiettent 
en Sparks of Joy heeft een eigen tent 
waarin ze zorgen voor friet en wafels. 
De saamhorigheid is groot onder de 
Westbroekers. Iedereen steekt waar 
nodig een hand uit. Bij de feestavon-
den blijft er na afloop, zonder dat we 
daarom vragen, gewoon een groep 
jongeren tussen de 16 en 20 jaar die 
allemaal een bezem pakken en de 
tent weer aanvegen.’. Medebestuurs-
lid Jaque line Pontier voegt nog toe, 
‘We weten dat iedereen uitkijkt naar 
deze feesten, ook die van de avond op 
Koninginnedag. Daarom willen we 
de Westbroekers bedanken voor het 
begrip dat ze toonden toen we deze 
laatste avond afgelastten‘. 

O ranjebitter op gemeentehuis
door  M ar i j k e Dri eenhui z en

Vorige week dinsdag hebben besturen van de plaatselijke O ranjeverenigingen en de 4/5 mei medewerkers 
op uitnodiging van het college hun jaarlijkse borrel gedronken in de Coesveldzaal van het gemeentehuis in 
B ilthoven. Tijdens deze jaarlijkse traditie bedankt het college de bestuursleden en medewerkers voor hun 

inzet rond de festiviteiten rond bovengenoemde data.

I nf or m eel  pr at en bur ge m eester G erri tsen en w ethoude r Di tew i g m et ( v .l .n.r .)  
C ob y  M erk ens , C or ri e v an E s en M ar j an B os m a v an he t 4 m ei  C om i té  M aar -
tens di j k / W estbroe k .

Maurits de Bruin, Ronald de Jong en 
Henri van de Langenberg hebben de 
handschoen opgenomen en leggen 
de plannen uit. ‘De KOM bestaat 
al vanaf het jaar 2000 en is een tijd 
actief geweest. Na het overlijden van 
de toenmalige voorzitter is het ver-
waterd. Pogingen daarna om weer 
wat van de grond te krijgen hebben te 
lang geduurd. Nu staan er een aantal 
zaken op de rol die van belang zijn 
voor ondernemers om die collectief te 
gaan bespreken. Met de gemeente en 
andere partijen is contact opgenomen. 
De burgemeester en het gemeentebe-
stuur zijn enthousiast dat wij weer 
gaan starten. Het past precies in het 
gemeentelijke economische plan 
2020. Het past ook perfect in het plan 
voor nieuwbouw rond het voormalige 
gemeentehuis. Uit gesprekken met 
plaatselijke ondernemers merken we 
dat er behoefte is aan collectiviteit.’ 

R ommelig
De eigen vestigingen van de initia-
tiefnemers waar het gesprek wordt 
gevoerd, zijn een mooi voorbeeld van 
vernieuwing en verfraaiing. ‘Neem nu 
hier de Maartensdijkse Industrieweg’, 
vertellen ze. ‘Er zijn mooie maar ook 
verwaarloosde panden en er is er 
een verkeersprobleem. Panden moe-
ten worden opgeknapt en het verkeer 
gereguleerd. De aan- en afvoer en de 
gebouwenstructuur moeten beter. Het 
straatbeeld is nu rommelig. Onder-
nemers groeien na enige tijd uit hun 
jasje en zoeken verderop meer ruim-
te. De plannen van de gemeente rond 
het voormalige gemeentehuis passen 
bij ons plan. Bij de nieuwbouw moet 
een beter imago komen. Er zijn hier 
heel veel grote en kleine bedrijven 

die allemaal hun wensen hebben. Wij 
gaan als aanspreekpunt alle wensen 
inventariseren en een plan van aan-
pak maken, waaraan de gemeente wil 
meewerken en al op zoek is naar een 
projectleider.’ 
 
Collectief
‘Het gaat natuurlijk niet alleen over 
de Industrieweg’, leggen ze uit. ‘De 
KOM moet je zien als een overkoe-
pelende paraplu voor algemene zaken 
met betrekking tot bedrijvigheid in 
de gehele gemeente. En daar waar in 
de omgeving een eigen vereniging 
is zoals in Groenekan, willen we 
samenwerken om de beste resultaten 
te boeken voor allen. Er is zoveel 
variatie in het soort bedrijven dat je 
moet zorgen dat het één geheel blijft. 
Ons doel is dan ook het ondernemers-
belang collectief te behartigen. We 

willen een bestuur samenstellen en 
behoeften inventariseren. We hebben 
daarvoor een vergadering belegd. De 
vergadering van de KOM Maartens-
dijk vindt plaats op woensdag 3 juni 
om 14.00 uur op de Industrieweg 22 
A unit 3’. De initiatiefnemers vragen 
belangstellenden die naar de vergade-
ring willen komen, zich tevoren aan 
te melden bij onderstaande adressen. 
•  Henri van de Langenberg van Com-

plexc are en Shamballa Nederland. 
tel. 06-14401655, e-mail: info@
complexc are.nl

•  Ronald de Jong van Makelaar-
dij de Jong en Greven. mobiel: 
06-53371158. e-mail: rdj@dejong-
greven.nl

•  Maurits de Bruin van Marketing- 
en Communicatiebureau Cassant. 
mobiel: 06-22959695, e-mail: mau-
rits@bureaucassant.com

N ieuw leven in de K O M 
Kring Ondernemers Maartensdijk weer gestart

door  K ees P i j pe rs

Drie Maartensdijkse ondernemers hebben het initiatief genomen om de K O M weer tot leven te brengen. 
De drie initiators behartigen de ondernemersbelangen voor alle bedrijven in Maartensdijk en omstreken. 

Woensdagmiddag 3 juni is er een vergadering voor alle belangstellenden.

M aur i ts de B rui n, H enr i  v an de L ange nb erg en R onal d de J ong ( v .l .n.r .)  w i l l en 
de K O M  reani m eren.

Voorstelling ‘ A nders S amen’
Het Biltse Platform Respectvol Samenleven nodigt iedereen uit voor de 
voorstelling ‘Anders Samen’ door Theaterstichting Ooit uit Arnhem. In 
deze expe rimentele docu-theater-discussie-voorstelling laat Ooit zien hoe 
mensen over elkaar denken. Er worden meningen gepresenteerd van men-
sen met verschillende achtergronden. Zonder dat zij het weten, reageren zij 
op elkaar en beantwoorden zij vragen van elkaar. 
In de videobeelden en in de discussies komen vragen aan de orde als: 
‘Leven wij echt samen of oordelen wij meer over elkaar? ’, ‘Hebben wij 
echt belangstelling in onze medemensen of zien wij alleen onze eigen 
belangen? ’, ‘Is er begrip tussen Nederlanders en buitenlanders, jong en oud, 
gezonden en gehandicapten, hetero’s en homo’s? ’, ‘Hoe denken wij in onze 
gemeente over kerkafbraak, moskeeopbouw?  Zwarte, witte en/ of gemengde 
scholen? ’en ‘Hangplekken’?
De avond wordt gehouden op woensdag 27 mei, aanvang 20.00 uur in 
het WVT-gebouw, Talinglaan 10 in Bilthoven. De toegangsprijs bedraagt  
2 euro, de koffie is gratis.

G eopend

M edi o 2005 i s een sam enw erk i ng ont staan tus sen de ei ge naar  v an de pan -
den H essenw eg 188- 192 en de B i l thov ens e O nt w i k k el i ngs m i j  De J ong bv .  
Do el  w as  de bestaande  pande n te v erv ange n door  ni euw bouw  m et daar i n 
de H essenapot he ek , een ex tra w i nk el  en appar tem ent en. O p 19 m ei  2008 
i s ge star t m et de sl oop door  B i l thov ens  B ouw bedri j f  De J ong bv , en op 7 
nov em ber 2008 w erd door  de he er L i t en de aanw ez i ge  k ope rs een eerste 
steen ge l egd. W ethoude r A ri e J an Di tew eg v an de G em eent e De B i l t he ef t 
op 12 m ei  2009 de of f i c i ë l e ope ni nghande l i ng v erri c ht  door  de ont hul l i ng 
v an de ge denk steen aan de eerste steenl eggi ng v an he t c om pl ex . 



A dverteren in De Vierklank!
I ets voor u? B el dan

0346 21 19 92

 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.

Pioenen om te zoenen...!!!
2 bossen voo 9,95

per bos (5) 5,95

Alstroemeria bos 4,95

Geef je tuin kleur en energie 
met Culterra! zak voor 50m2 8,50

Bikeshop-Loosdrecht
oodweg 3  • 1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 5 2 0 1
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

lektrotechnisch
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

Gevulde koek
4 + 1 gratis

woensdag, vrijdag en zaterdag



Aan het einde van vorige week maandagochtend waren de bewoners enige 
tijd afwezig voor een bezoek elders. Na terugkeer bleek een inbraak gepleegd 
te zijn door het verbreken van een keukenraam. Het huis is van beneden tot 
boven geheel doorzocht. Kostbare voorwerpen en geld zijn meegenomen 
maar zilveren voorwerpen zijn achter gebleven. Getuigen hebben aan de 
achterzijde van het huis ten tijde van de inbraak een kobaltblauwe brommer 
zonder berijder zien staan. Bovendien zijn, voordat de inbraak plaatsvond, op 
het houten hek in de bocht van de laan waar het fietspad begint, twee rokende 
meisjes van 16 à 17 jaar met een brommer gezien, die druk bezig waren met 
hun mobiel. Gedacht wordt dat zij daar waren als verkenners om door te 
geven welke bewoners een pand verlieten. De politie heeft sporenon-derzoek 
verricht. 

G roepsbewaking 
In de daarop volgende nacht van maandag op dinsdag is in dezelfde laan in 
een van de vele buiten geparkeerd staande auto’s ingebroken. Bewoners van 
de laan klagen dat er nooit politie wordt gezien. Die klacht geldt ook voor de 
vele brommers op het fietspad, dat vanaf de laan naar de Nieuwe Weteringse-
weg loopt. De hele dag van vroeg tot laat, rijden brom-fietsers op het pad 
terwijl dat verboden is. Daaronder zijn veel scholieren. De politie zou hier een 
geweldige buit kunnen binnenhalen. In het geval van deze inbraak moet dat 
pad door de, waarschijnlijk jonge inbrekers en de twee verkenners, als vlucht-
weg zijn gebruikt. Het blijft intussen voor iedereen nodig om waakzaam te 
zijn. In het dorp worden hier en daar voorzichtige voorstellen gedaan om zelf 
in groepsverband in wijken voor de veiligheid te gaan zorgen, zoals dat jaren 
geleden ook al is gebeurd. 

De heer Van Ettekoven kreeg het 
lintje voor zijn bestuurlijke activitei-
ten die hij sinds 1970 uitvoert op het 
gebied van kerkelijk leven en onder-
wijs op godsdienstige grondslag. Het 
voorzitterschap van het bestuur van 
de school draagt de heer Ettekoven 
over aan de heer H.J. van Ginkel. Het 
werk voor de kerk blijft hij voortzet-
ten.

N iet te onderschatten 
In zijn speech verhaalt burgemeester 
Gerritsen over de positie, die bijzonder 
onderwijs in Nederland inneemt. ‘Dit 
onderwijs is van oudsher georgani-
seerd in verenigingsverband. Verban-
den van ouders, die op een gedeelde 
levensbeschouwelijke grondslag hun 
kinderen willen laten onderwijzen en 
die daarvoor tot de financiële gelijk-
stelling van het bijzonder onderwijs 
aan het openbare onderwijs een zware 
strijd hebben geleverd. 

Een strijd die overigens nooit echt 
overgegaan is, want ook heden ten 
dage wordt het bijzonder onderwijs in 
de verdediging gedrongen. In finan-
cieel opzicht, omdat die oude gelijk-
stelling met het openbaar onderwijs 
steeds opnieuw ter discussie wordt 
gebracht. Maar ook in ideologisch 
opzicht, doordat de verdraagzaamheid 
waarop Nederland is gebouwd ook in 
de richting van het bijzonder onder-

wijs onder druk staat. Het runnen 
van een schoolvereniging is een niet 
te onderschatten klus, die eigenlijk 
alleen maar gecompliceerder wordt. 
En je hebt dan goede, gezaghebbende 
en motiverende bestuurders nodig. 
Mensen die in staat zijn koers te 
houden en die het in zich hebben om 
anderen op die koers mee te nemen. 
Niet als een dwingeland, maar als 
iemand wiens overtuiging aansteke-
lijk is, wiens enthousiasme mensen 
motiveert en samenbindt’. 

B emoeienis
De heer Van Ettekoven is bijna veer-
tig jaar lang bestuurder geweest van 
de School met de Bijbel. Burgemees-
ter Gerritsen verhaalt over de manier 
waarop de heer Van Ettekoven zijn 
taak als voorzitter uitvoerde: ’In de 
bijna 40 jaar van uw voorzitterschap 
heeft u zich sterk bemoeit met de 
school. Dat zou je slecht kunnen 
opvatten, maar dat is natuurlijk niet 
zo, want ik bedoel het in de meest 
positieve zin van het woord. U heeft de 
school uw bemoeienis gegeven, want 
u heeft veel tijd en energie gestoken 
in uw taak als voorzitter. Dat kwam 
tot uitdrukking in de manier waarop u 
zich verantwoordelijk voelde voor het 
onderwijzend personeel, in de wijze 
waarop u aandacht bleef houden voor 
de identiteit van de school en het 
onderwijs. Het kwam ook naar voren 

in de moeite die u deed voor de stof-
felijke zaken van de school. Ik denk 
dan in het bijzonder aan de huisves-
ting, het onderhoud en de renovatie 
van de schoolgebouwen, waarvan u 
het belang steeds trouw behartigde’. 

K erkelijk actief
Naast het voorzitterschap van de 
school vervult de heer Van Ettekoven 
sinds 1970 ook de taak van ouderling 
en kerkvoogd van de Hersteld Her-
vormde Gemeente in Maartensdijk. 
Burgemeester Gerritsen: ’U laat 
het ambt dat u mag bekleden zwaar 
wegen, wordt van u gezegd, en dat 
siert u. U neemt uw roeping hoogst 
serieus. In organisatorisch verband 
als tweede praeses, maar ook in pas-
toraal verband en bij de catechese van 
jonge gemeenteleden. Uw bijstand bij 
nood, bij mensen in hun uiterste, uw 
liefdevolle inzet voor jongeren bij 
hun geestelijke toerusting: het zijn 
indrukwekkende voorbeelden van de 
betekenis, die u voor zeer veel ande-
ren heeft. Het belang dat u stelt in het 
geestelijk welzijn van uw naaste en 
de wijze waarop u uw talent uitnut 
ten behoeve van de kerk en gemeente 
verdienen grote waardering’. 

Lintje
Burgemeester Gerritsen stelt verder 
dat wij ons mogen spiegelen aan 
wat mensen als de heer Ettekoven 

doen voor de samenleving, aan de 
manier waarop hij verantwoordelijk-
heid neemt voor zijn naaste en dat hij 
op die manier een geweldige bijdrage 
levert aan het gemeenschappelijk 
welzijn. 

‘Om het voorbeeld dat u bent zicht-
baar te maken moeten we het onder-
scheiden. Onderscheidbaar maken 
van anderen. Ik heb de eer u te 
mogen meedelen dat Hare Majesteit 
de Koningin u voor uw jarenlange 

inzet heeft benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje Nassau’. 

Het lintje werd opgespeld en de ove-
rige versierselen en de bloemen wer-
den overhandigd. Daarna voerde de 
Houtense Hersteld Hervormde pre-
dikant ds. Van Rooijen als consulent 
van de vacante Hersteld Hervormde 
Maartensdijkse gemeente het woord, 
waarna de vele aanwezigen in de zaal 
de mogelijkheid kregen om de heer 
Van Ettekoven te feliciteren. 
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Lintje voor G . van E ttekoven
door  M ar i j k e Dri een hui z en

Tijdens de afscheidsavond als voorzitter van het schoolbestuur van de S chool met den B ijbel in Maartensdijk 
heeft de heer G . van E ttekoven uit handen van burgemeester A .J. G erritsen de versierselen opgespeld 

gekregen, die behoren bij de benoeming tot Lid in de O rde van O ranje- N assau. 

B ur ge m eester G erri tsen:  ‘ O m  he t v oor beel d, dat  u bent  z i c ht baar  te m ak en, 
he ef t H ar e M aj estei t de K oni ngi n u benoe m d tot  L i d i n de O rde v an O ranj e 
N as sau’  ( f ot o J an den O ude n) .

O pnieuw inbraak P lanetenlaan
 door  K ees P i j pe rs

De P lanetenlaan in Maartensdijk oefent kennelijk een grote 
aantrekkingskracht uit op het dievengilde, want opnieuw was het 

raak. Ditmaal wat meer aan het begin van de laan. Het lijkt er op dat 
ook hier verkenning heeft plaats gevonden. Hier en daar in het dorp 

wordt voorgesteld de eigen wijk te beveiligen.GroenLinks en PvdA hebben beslo-
ten de succesvolle samenwerking 
na de komende gemeenteraadsver-
kiezingen in 2010 voort te zetten. 
De combinatie, die in 2005 werd 
gevormd, is de grootste politieke 
partij in De Bilt en maakt samen 
met de VVD en D66 deel uit van het 
college. 

De afdelingen van Groenlinks en 
PvdA in De Bilt hebben zich inmid-
dels uitgesproken over het beoogd 
lijstaanvoerderschap bij de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2010. Wet-
houder Herman Mittendorff staat als 
2de op de lijst. Lijsttrekker wordt  
Désirée Schmalschläger, de huidige 
fractievoorzitter van de combinatie 
GroenLinks-PvdA.

Dé si ré e S c h m a l sc h l ä g er en  H erm a n  M i tten do rf f  trek k en  sa m en  de 
G roe nL i nk s& P v dA - k ar  i n 2010.

Dé siré e S chmalschläge r lijsttrekker

B orn Country op het
Meartensplein

Zaterdag 23 mei 2009 geven - indien de weersomstandigheden dit toelaten 
- de Country Line Dancers Born Country uit Maartensdijk van 13.30 tot 
15.00 uur een demonstratie Country Line Dancing op het Maertensplein te 
Maartensdijk. Aan de bezoekers van het Maertensplein worden op verzoek 
enkele dansen uitgelegd en vragen beantwoord. Ook gastdansers uit Hou-
ten, Soest en Bilthoven zullen acte de présence geven.

Door de gemeente wordt gewerkt 
aan een nieuw bestemmingsplan voor 
Bilthoven-Noord. Het voorontwerp 
daarvoor is gepubliceerd en heeft vele 
reacties opgeroepen. 

Ook de Bewonersvereniging heeft 
haar visie op het plan en waar ver-
beteringen wenselijk zijn, aan de 
gemeente kenbaar gemaakt. Zie www.

bilthovennoord.nl voor de integrale 
reactie. 

Niet alleen de inwoners van Biltho-
ven-Noord, maar ook vele anderen 
hebben belang bij een goed en ste-
vig bestemmingsplan dat kaders stelt 
hoe er wel en vooral ook hoe er niet 
binnen de wijk mag worden ge- en 
verbouwd. Maar wel een plan dat is 

gestoeld op een ruimtelijke visie op 
de wijk en haar inrichting, waarin de 
bewoners van de wijk zich kunnen 
vinden en die leidraad is voor de juri-
dische planregels (het zgn. art 14). 

Voor nadere inlichtingen: Bewoners-
vereniging Bilthoven-Noord, Tel. 
030-2280168, email: info@biltho-
vennoord.nl

Thema- avond B ilthoven N oord
De B ewonersvereniging B ilthoven- N oord organiseert een thema- avond over het bestemmingsplan B ilthoven 

N oord op donderdag 28 mei a.s. vanaf 20.30 uur in de P ieter de Hooghflat, De Hooghlaan 2 te B ilthoven. 
Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk;  dus ook voor niet- leden van de bewonersvereniging. 



Maaien en kuilen tegen

een scherp uurtarief

Prinsen west blijft boerenlandschap
De Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden bedankt al haar vrienden in 
de biltse kernen en vér daarbuiten voor de hulp om het boerenlandschap van 
Maartensdijk te behouden. Nu gaan we verder met het herstel van natuur en 
landschap en de inpassing van een geluidswering langs de A27!

Uw donaties blijven daarvoor nodig: bankrekening 1032.84.826
www.prinsenlaantje.nl houdt u op de hoogte!

De Bilt: gefeliciteerd en bedankt!

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

TEN CATE ACTIE
NU 4E ARTIKEL 

GRATIS

RESTANTEN 
KINDERSOKKEN 

+SNEAKERS
NU 4 PAAR 

VOOR € 2,00

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

MIDGETGOLF BILTHOVEN

Dagelijks geopend van

10.00 tot 22.00 uur

(laatste entree 20.30 uur)

www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, Bilthoven,

030-2281154, 06.20963766

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

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

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

PEUGEOT
206 1.4 XR 3DRS, ROOD MET, ER, CV, SB, RAD/CD, 57.000KM .........................................  '04 € 7.150,-

206 2.0 HDI QUICK SILVER, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB,

MLV, RAD/CD, LMV, ARMSLEUN, AIRBAGS, 115.000KM......................................................  '04 € 6.950,-

206 1.4 GENTRY 5 DRS, GRIS ICELAND, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, 98.000KM ..................  '01 € 5.950,-

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

407 2.0 16V XR PACK, OR BLANC, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB,

MLV, RAD/CD, ABS, AIRBAGS, 44.000KM ............................................................................  '05 € 13.950,-

607  2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,

CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM .................  '03 € 12.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C5 1.8 16V AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,

TREKH, REGENS, AIRBAGS, ABS, 71.000KM ......................................................................  '02 € 7.950,-

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

CITROEN SAXO 1.4VTS, GRIJS MET, SCHUIFD, ER, CV, SB, MLV, 112.000KM ..................  '03 € 5.450,-

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

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

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

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

FIAT PALIO WEEKEND, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 125.000KM .................  '00 € 2.750,- 

VOLVO V40 1.8 EUROPA, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C,

RAD/CD/NAV, LMV, MLV, HALF LEDER, 120.000KM ............................................................  '03 € 11.450,- 

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

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

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

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

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



O pen huis 
Lugtensteyn

Woongroep Lugtensteyn aan de Ori-
onlaan in Bilthoven hield zaterdag 
16 mei open huis. Veel bewoners 
hadden de deuren van hun apparte-
ment voor belangstellenden open-
gezet. 

De uit Maartensdijk afkomstige 
Ria van Mil kreeg fractievoorzit-
ter Désirée Schmalschläger van 
GroenLinks& PvdA op bezoek 
[ GG] .
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Vink Witgoed werkt al 40 jaar aan een 
goede naam met oog voor kwaliteit, 
een grote kennis als inbouwspecialist 
en persoonlijke aandacht en service. 
Ruth Nagel gaat daarin ver: ‘Als 
een klant ’s avonds laat belt met een 
probleem dat niet kan wachten tot de 
volgende dag dan zoeken we samen 
naar een passende oplossing. Hier-
mee kunnen wij ons onderscheiden 
van een internetbedrijf en een grote 
keten. Mensen waarderen dit’. 

S looppremie
Ook bij Vink Witgoed ondervindt 
Ruth Nagel enige hinder van de 
recessie. Hij zit echter niet bij de 
pakken neer maar zoekt naar kansen. 
‘Een goede keuken gaat 20 jaar mee. 
De apparatuur is echter al na 8 tot 10 

jaar afgeschreven. Voorheen waren 
mensen snel geneigd om dan maar 
een geheel nieuwe keuken aan te 
schaffen. Steeds vaker gaan mensen 
alleen maar over tot de vervanging 
van de inbouwapparatuur en dat is 
de markt waarin wij sterk zijn. Om 
het vervangen aantrekkelijk te maken 
geven wij gedurende de maanden mei 
en juni een ext ra slooppremie van 
5% . Als klanten twee of meer appa-
raten gelijktijdig vervangen rekenen 
we ook het eerste uur arbeid niet. 
Toch weer een directe besparing van 
40 euro en de klant vervangt een 
apparaat voor een meer energiezuinig 
apparaat wat met deze hoge energie-
prijzen al snel kan oplopen tot een 
besparing van enige tientallen euro’s 
per jaar’. 

I nbouwspecialist
Al enige jaren geleden heeft Vink Wit-
goed zich met name gespecialiseerd 
in het vervangen van inbouwappara-
tuur. ‘Een inbouwapparaat vervangen 
lijkt eenvoudig maar je moet maar 
net een apparaat vinden dat exa ct op 
de plaats past van het oude apparaat 
en dat ook voldoet aan de wensen 
van de klant. Grote ketens houden 
zich hier absoluut niet mee bezig: het 
vergt te veel tijd. Het vraagt naast tijd 
ook om een grote kennis van zaken. 
Wij gaan bij de klant thuis kijken 
om in te meten welke apparaten in 
aanmerking komen. Daarna gaan we 
praten’. Voor renovatie of aanpas-
singen van de keuken wordt er indien 
gewenst samengewerkt met één van 
de twee geselecteerde en gerenom-

meerde meubel en interieurbouwers. 
‘We hebben goede contacten met deze 
bedrijven en vullen elkaar aan’. 

Veel op voorraad
Ruth Nagel geeft aan dat hij veel 
apparatuur op voorraad heeft en 
zodoende direct kan leveren. Mocht 
er toch iets besteld moeten worden 
dan duurt het vaak maar twee hoog-
uit drie dagen voordat het geleverd 
wordt. ‘De goedkoopste zijn we niet, 

maar onze service maakt dat ruim-
schoots goed’, sluit hij zijn verhaal af.  
Vink Witgoed is gevestigd aan de  
Dr. Welfferweg 17 in Westbroek 
en is open op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag van 10.00 tot 
18.00 uur, op woensdag van 10.00 
tot 12.00 uur en op zaterdag van  
9.30 tot 16.30 uur. Op internet te 
zien op www.vinkwitgoed.nl en  
telefonisch is het bedrijf bereikbaar 
op telefoonnummer 0346-281459

Tijdelijke slooppremie van 5%
bij Vink Witgoed

door  M ar i j k e Dri eenhui z en

R uth N agel van Vink Witgoed uit Westbroek is een actieve ondernemer. Hij blijft altijd op zoek naar 
mogelijkheden om aandacht te vragen voor zijn bedrijf dat zich bezig houdt met de reparatie en verkoop 
van afwas- , koel- , vries- , kook- , was- , droog-  en inbouwapparatuur. G edurende de maanden mei en juni 

ontvangen klanten een korting van 5%  bij vervanging van hun oude apparatuur.

R ut h  N age l :  ‘ De goe dk oops te z i j n w e ni et, m aar  onz e serv i c e m aak t dat   
rui m sc hoot s goe d’ .

K lankbord
H et gebe u rde al l emaal  

in de maand mei
Vorige week vrijdag was het 15 mei. In1940 viel 15 mei op woensdag. Het 
was de trieste dag van de capitulatie van het Nederlandse leger. Tien jaar 
was ik. We hadden vanuit ons huis in de verte brandend Rotterdam gezien 
en over de vele doden gehoord. Honderd meter van ons huis in Gouda 
stond ‘Huize Juliana van Stolberg’ dat in de volksman ‘Het Rusthuis’ werd 
genoemd en waarin Ouden van Dagen woonden. Een soort Dijckstate maar 
eenvoudiger. 

Ervoor lag een vijver met kroos en vissen. Twee dagen later, vrijdag 17 mei, 
stond er schuin voor het Rusthuis een Duits dubbelloops stuk luchtafweer-
geschut opgesteld. F lak noemden ze dat. Er liepen soldaten rond in vreemde 
uniformen. Mijn vader en de buurman besloten daar eens te gaan kijken. 
Bij terugkomst zei mijn vader. ‘Het zijn geen Duitsers maar Oostenrijkers. 
Dat is toch treurig?  Wat een schooiers!  Die doen met de moffen mee. Ze 
zijn daar met hun geschut om Engelse vliegtuigen neer te schieten, als die 
komen. We hebben daar even staan kijken en toen zei een van die soldaten, 
terwijl hij naar de vijver wees: ‘Da iest wasserlaus’. Hij bedoelde natuurlijk 
dat er waterluis in de vijver was. Gek hè ?  Nou komen ze van zó ver. Hele-
maal uit Oostenrijk en je kunt ze toch verstaan.’ 
Wij hadden nog nooit buitenlanders gezien. Waren ook nog nooit de grens 
over gegaan. Vakanties duurden niet langer dan een weekje Katwijk in 
het gehuurde achterdeel van een visserswoning, waar het naar zout stonk. 
Maar goed. De Engelse vliegtuigen zijn toen niet gekomen. De Tyfoons 
kwamen pas een paar jaar later om het station met raketten te bestoken en 
reeksen moffenauto’s te mitrailleren. Vanuit onze straat, die als Koningin 
Wilhelminaweg was begonnen maar door de Duitsers tot Surinamestraat 
werd gedegradeerd, konden wij dat prima zien. De meeste vaders van mijn 
vriendjes waren afgevoerd naar Duitsland om er te werken. Mijn eigen 
vader was door het vervalste Ausweis net te oud gemaakt. Onze leraar 
Duits, die NSB’er was en ons die taal moest leren, hebben wij gesaboteerd. 
Dat was natuurlijk dom, want de taal van je vijand moet je juist heel goed 
leren. Daar wordt je wijzer van, maar dat begrepen wij nog niet. De Duitse 
Ortscommandant, die onze burgemeester had vervangen, was van de hoog-
hartige soort. Vanaf het gemeentehuis naar zijn gevorderde woning van 
de directeur van de verzekeringsmaatschappij, reed hij recht op zijn fiets 
gezeten, terwijl hij met een zweepje op zijn hoge laarzen sloeg en dreigend 
rondkeek naar het hongerende onderworpen volk. 
Toen op dinsdag 8 mei 1945 de Canadezen kwamen was de ontvangst van 
vreemde soldaten heel anders. Opvallend kwieke gasten in handige, spor-
tieve uniformen. Wij jongens klommen met onze vermagerde lijven op de 
jeeps, de lorries en de pantserwagens. Het was één groot juichend feest, met 
kussen voor de meisjes en sigaretten voor de jongens. Een dolle boel om 
samen met je vriendjes, boven op de tanks over de grote markt te rijden, 
terwijl iets verderop de moffenmeiden werden kaal geschoren. 
Misschien vinden mensen het vreemd als je zegt dat wij nog nooit in Duits-
land en Oostenrijk op vakantie zijn geweest. 

K ees P i j pe rs

Wanneer de eerste zonnestralen schij-
nen en de lentegevoelens omhoog 
kriebelen, worden de akkers voor-
bereid en ingezaaid. En wat lijkt het 
dan toch altijd lang te duren totdat de 
zaadjes gaan kiemen, gaan groeien en 
de eerste groente geoogst kan worden. 
Maar nu, half mei, is het dan toch ein-
delijk zover en kan er weer gegeten 
worden van Groenekanse grond.

B iologisch
Dat de lokale biologische producten 
aanzetten tot prestatie, bewijzen Silke 
Zandstra en haar paard Juriana. Ruiter 

en paard halen beide hun ‘groenvoer’ 
bij ’n Groene Kans en behaalden, 
zowel op koninginnedag bij het ring-
steken, als afgelopen zaterdag bij een 
onderlinge wedstrijd van rijvereni-
ging St. Maarten de eerste prijs!

De Groenekanse groenten zijn 6 
dagen per week verkrijgbaar op Groe-
nekanseweg 142. Nieuw dit jaar is 
dat klanten op twee dagen in de 
week persoonlijk bediend worden en 
advies kunnen krijgen over hoe zij de 
groenten het beste kunnen bewaren, 
schoonmaken en eten. De openings-

tijden hiervoor zijn woensdag van 
14.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 
9.00 tot 16.00 uur. Op andere tijden 
(maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 12.00 tot 19.00 uur) kan 
men terecht bij het zelfbedienings-
kraampje. Op deze dagen is het han-
dig om voor voldoende kleingeld te 
zorgen om gepast te kunnen betalen. 

Voor meer informatie: tel. 0346 
574636, e-mail groenekans@zonnet.
nl of op de landelijke Open Dagen 
Biologische Landbouw op zaterdag 6 
en zondag 7 juni a.s. 

G roentekraampje weer open
E en heel jaar lang stond er op het bord ‘ G R O E N TE K R A A M O P E N ’  een dikke streep door het woord 
‘ O P E N ’ . Dat leek misschien voor sommigen eindeloos, maar intussen is er veel gebeurd op biologische 

tuinderij ’ n G roene K ans. Vanaf begin 2009 zijn de tuinders weer druk met de voorbereidingen van een 
nieuw oogstseizoen. Het weer werkt tot nu toe in elk geval goed mee!  

Dagtochten 
Fietsgilde ' t G ooi

F ietsgilde ' t Gooi rijdt zaterdag 23 mei de dagtocht ‘Gooise Dorpen’ 
en woensdag 27 mei de dagtocht ‘Kris Kras Hilversum’. Beide toch-
ten vertrekken om 10.00 uur van de Kerkbrink in  Hilversum bij het 
Museum, Kerkbrink 6.

Voor meer informatie over deze en de overige tochten van F ietsgilde 
’t Gooi, zie www.fietsgilde.nl



Op Hemelvaartsdag 21 
mei a.s. wordt van 9.00 
tot 17.00 uur op het Lepe-
lenburg in Utrecht, de
- langzamerhand traditio-
nele - Lions-Boekenbeurs 
gehouden. In 35 kramen 
worden zo’n 30.000 boe-
ken uit diverse catego-
rieën (pockets, gebonden 
boeken, fictie, non fictie, 
kinderboeken, hobby’s, 

geschiedenis, gezond-
heid en buitenlands lite-
ratuur enz.) aangeboden 
(prijs per boek € 1,00 – 
€ 3,00).

De opbrengst van de Boe-
kenbeurs zal dit jaar gaan 
naar de Stichting Klein 
Galgenwaard. Stichting 
Klein Galgenwaard is een 
organisatie die voor ach-

tergestelde groepen in de 
regio Utrecht sportbeoe-
fening toegankelijk maakt 
en deze groepen door 
middel van sport, weer 
nadrukkelijker betrekt bij 
het maatschappelijke pro-
ces. De Stichting Klein 
Galgenwaard is op initi-
atief van oud F C Utrecht 
speler Jean-Paul de Jong 
opgericht. Hij is de ini-

tiator en motivator van 
de stichting. Het stich-
ting heeft een uitgebreide 
website, waarop meer te 
lezen is (www.kleingal-
genwaard.nl) over hun 
activiteiten.
De Utrechtse Lionsclubs 
verenigd in de Stichting 
“ Help een Handje” , wil-
len met een eenmalige 
donatie de Stichting Klein 
Galgenwaard helpen een 
voetbaltoernooi voor dak 
en thuisloze te organise-
ren. Om dit te realiseren 
kunnen zij uw hulp goed 
gebruiken. 

De boekenbeurs is op 
Hemelvaartsdag 21 mei 
geopend van 9.00 tot 
17.00 uur. De entree is € 
2,50. (kinderen tot 16 jaar 
gratis)

‘Er bloeien vele culturele bloemen in 
de gemeente, maar wanneer en onder 
welke voorwaarden vormen die nu een 
boeket’, zei Anneke van Heertum in 
januari 2008 bij de start van het project 
dat moest leiden tot de cultuurnota 
Ouverture. Donderdag 28 mei behan-
delt de gemeenteraad de nota. 

Doel van de cultuurvisie is het boven-
gemiddeld rijke en gevarieerde cultu-
rele leven in de gemeente De Bilt zicht-
baar te maken. De adviescommissie die 
de nota samenstelde constateert weinig 
samenhang bij de diverse activiteiten 
op het gebied van kunst en cultuur 
en adviseert een programmaraad in te 
stellen. Wethouder Mittendorff gaat 
tijdens de persbijeenkomst op 12 mei 
in op aanbevelingen van de commissie. 

Die constateert dat er op het gebied 
van samenwerking tussen cultuuraan-
bieders enerzijds en de gemeente en 
lokale ondernemers anderzijds nog 
veel te verbeteren valt. Ook denkt 
de commissie dat er meer culturele 
activiteiten zullen zijn wanneer het 
lokale culturele leven beter gepromoot 
wordt. Dan gaan ook meer inwoners 
gebruik maken het culturele aanbod. 
De cultuurnota kwam tot stand door 
middel van een interactief proces met 
bewoners, cultuuraanbieders, onderne-
mers, maatschappelijke organisaties, 
ambtenaren en andere betrokkenen. Als 
de raad ermee instemt wordt de nota, 
die een looptijd heeft van vier jaar, 
uitgevoerd. [ GG]

A n n ek e v a n  H eertu m ,  
v oor z i tter v an de adv i es-
c om m i ssi e.

Cultuurnota O uverture in
gemeenteraad

Lions- B oekenbeurs

O proep aan schuldeisers
De Hervormde Deelgemeente Advent te Maartensdijk en Hollandsche 
Rading en de Gereformeerde Kerk te Maartensdijk zijn voornemens zich 
te verenigen tot de Protestantse Gemeente Maartensdijk/ Hollandsche 
Rading, waarbij ook hun diaconieën worden verenigd tot de diaconie van 
die PKN Gemeente. Het voorgenomen besluit tot vereniging alsmede de 
laatste vastgestelde jaarrekeningen van die gemeenten en van de betrokken 
diaconieën liggen ter inzage op het adres Tolakkerweg 194 en kunnen 
aldaar [ na telefonische afspraak 06 22211414]  worden ingezien.
Een eventuele schuldeiser van de te verenigen gemeenten en/ of van de 
betrokken diaconieën kan tot een maand na deze publicatie bezwaren tegen 
het voorgenomen besluit inbrengen bij de classicale vergadering, per adres 
Ds. R. Alkema Kievitlaan 2, 3738 ES Maartensdijk (scriba) waarbij moet 
worden aangegeven waarom naar zijn/ haar inzicht door de vereniging zijn/
haar verhaalspositie wordt benadeeld. Nadere inlichtingen kunnen worden 
verkregen bij de voorzitter van de kerkenraad de heer A.W. Hoomoedt, 
Tolakkerweg 194 3738 JV Maartensdijk.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Alle Lacôste 
geuren zowel 

dames als 
heren nu met 
20% korting 

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

Landwaart Groente en Fruit

vrijdag 22/5 en zaterdag 23/5
GROTE OPRUIMING ALLES MOET WEG

Galia Meloen .................nu 0,99

Witte druiven ....... bak 500 gram 0,79

Trostomaten ............. 500 gram 0,69

Kropsla .........................nu 0,29

Heerlijke grote

Pitloze

Hollandse

Grote Hollandse

2e bak GRATIS

STUNTPRIJS!!!
Supers!!!

En nog veel meer
KOOPJES!!!

Ananas .................... volle bak 1,50

Watermeloen ............ héél kilo 0,99

Aardbeien .............

Vers gesneden

Hollandse

Parten

ivm met verhuizing zijn wij maandag 25/5,
dinsdag 26/5 en woensdag 27/5 GESLOTEN
DV donderdag 28/5 FEESTELIJKE OPENING



‘In het oude pand komt een fiet-
senzaak met verkoop van nieuw en 
gebruikt en ruimte voor reparaties.'  
Het is het eerste wat Wim Land-
waart zegt, wanneer wij elkaar op het 
afgesproken moment ontmoeten. Het 
typeert deze betrokken en gedreven 
ondernemer, die daarmee duidelijk 
zijn voldoening aangeeft, dat ook zijn 
oude zaak weer ‘gevuld’ is en de ver-
huizing niet een grotere leegstand aan 
het Maertensplein tot gevolg zou heb-
ben. ‘Het winkelcentrum is gevuld. 
Dat is het belangrijkste. Er is nog 
nooit zo’n goede samenwerking tus-
sen de winkeliers onderling geweest.’

Zevenmaal
In het nieuwe pand nu aan de linker-
kant van bakker Bos is niet alleen 
meer werkruimte in de ‘keukens’, 
maar ook de winkel zelf kent onge-
veer een verdubbeling van het vloer-
oppervlak. De vertraagde oplevering 
is het gevolg van een tweetal inbra-

ken in de voorbije periode. De eerste 
keer hebben de onverlaten alle kabels 
doorgeknipt, zodat de gehele elektri-
citeitsvoorziening vernieuwd moest 
worden. Bij een volgende poging 
konden de boosdoeners letterlijk en 
figuurlijk in de kraag worden gepakt. 
Maar al met al betekende dit voor de 
onderneming een verschuiving van 
de openingsdatum met een tweetal 
weken. 
De achter de winkel liggende kook- 
en keukenruimtes zijn voorzien van 
een afzuigsysteem zonder geluid en 
geur. Er is sprake van zevenmaal 
filteren en het vet wordt omgezet in 
stof. 
De globale verdubbeling van de 
oppervlakten van de nieuwe werk-
ruimten, die al gedeeltelijk in gebruik 
zijn genomen, was volgens Land-
waart nodig, door de steeds maar 
toenemende belangstelling voor cate-
ring. ‘Door uitbreiding daarvan wordt 
ook de betekenis van de winkel zelf 

vergroot. Er is een uitbreiding van het 
assortiment en niet alleen in speciali-
saties. De verscheidenheid aan sala-
des wordt groter naast de sortering 
maaltijden’. 

Vers
‘Wij werken alleen maar met verse 
producten en gebruiken geen con-
serveermiddelen. Dat is je kracht en 
dat verklaart ook de enorm toene-
mende vraag naar maaltijden. We 
zullen straks verpakte verse kant en 
klaarmaaltijden verkopen, maar er zal 
ook een vast iemand achter de traiteur 
staan’, zo vertelt Wim Landwaart 
vol verve verder. ‘Wij leveren ook 
steeds meer producten aan bedrijven 
en instellingen. Supermarkten zijn 
geï nteresseerd in gesneden groenten 
en anderszins. We kijken daarbij even 
rustig de kat uit de boom en wil-
len eerst hier goed gesetteld zijn. 
We zijn een echt familiebedrijf. Met 
mijn beide zonen Eelco en Willem en 
mijn vrouw zijn we een vennootschap 
onder firma. Door het voeren van de 
volledige administratie is ook mijn 
vrouw een onmisbare schakel in de 

bedrijfsketen’. Willem jr. is groten-
deels ‘voor de winkel’. 

Tijd
Er is een bestelauto klaargemaakt en 
Wim Landwaart staat alweer in de 
starthouding om de volgende klant 
te bedienen. Snel wordt de familie 
even opgetrommeld voor de te maken 
foto, waarbij ook Marien Landwaart 
aanschuift, om samen met vader en 
de grote broers in de nieuwe keuken 

te worden gekiekt. En weg zijn ze 
alweer op weg naar het oude pand, 
waar in de winkel op dat moment 
volop klanten staan. ‘Zie je wel’, zegt 
Willem jr., er is eigenlijk helemaal 
geen tijd voor een foto’. Die betrok-
kenheid zit de Landwaarts blijkbaar 
in de genen en is ongetwijfeld de 
basis voor het welslagen in de nieuwe 
zaak. Enthousiasme kan hen, de zeven 
vaste medewerkers en de parttimers 
in ieder geval niet worden ontzegd.

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2010 
wettelijk verplicht plastic verpakkin-
gen gescheiden in te zamelen. De 
gemeente De Bilt heeft hiervoor, in 
overleg met Afvalverwerking Utrecht 
en de afvalinzamelaar, een plan uitge-
werkt. Het college van B en W heeft 
dit plan inmiddels vastgesteld. Voor 
de investering in containers wordt 
de gemeenteraad om een krediet 
gevraagd.

Volgens het uitgewerkte plan wordt 
plastic afval bij bewoners van laag-
bouw in De Bilt, Bilthoven en Maar-
tensdijk opgehaald. In Hollandsche 
Rading, Westbroek en Groenekan 
komen speciale ronde containers waar 
bewoners plastic verpakkingsafval in 
kunnen deponeren. Dit geldt ook voor 
de hoogbouw. In totaal worden vijf-
tien containers geplaatst. Het streven 
is om jaarlijks per huisaansluiting 15 
kilogram plastic afval in te zamelen. 
Hiermee wordt voldaan aan eis die 
vanaf 1 januari 2012 geldt, dat 42 
procent van het plastic afval wordt 
ingezameld.

In 2008 zijn bij 32 gemeenten proe-
ven gehouden. De resultaten hiervan 
geven inzicht in de kosten, de effec-
ten en de meest geschikte metho-
de van inzameling. B en W hebben 
verschillende methoden vergeleken 
en gekozen voor de meest efficiënte 
methode die kostendekkend is. Het 
landelijk Afvalfonds dekt de ext ra 
kosten. Dit fonds ontvangt inkomsten 
uit de verpakkingsbelasting. Nedvang 
is de organisatie van bedrijven die 
verpakkingsmaterialen vervaardigen 

en tevens beheerder van dit fonds. 
Nedvang maakt met de campagne 
‘Plastic Heroes’ mensen bewust van 
de mogelijkheden tot hergebruik van 
plastic afval. In de gemeente De Bilt 
start de inzameling in september. 
Bewoners ontvangen voor die tijd 
een informatiepakket en een setje met 
twaalf doorzichtige plastic zakken. 
[ GG]
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adv ertent i e

‘ Wij werken alleen maar met verse 
producten’

door  H enk  v an de B unt

Landwaart groente en fruit houdt in deze week op vrijdag en zaterdag uitverkoop in aanloop naar de 
opening van het nieuwe pand aan het Maertensplein op donderdag 28 mei met een aantal spetterende acties. 
Het betekent de start van alweer een nieuwe fase van dit steeds groeiende bedrijf, waarin niet alleen plaats is 
gevonden voor een ruimere werkplek, maar tevens tot een forse uitbreiding van het assortiment kon worden 

overgegaan.

‘ E r i s ei ge nl i j k  he l em aal  ge en ti j d v oor  een f ot o m et W i l l em  j r.( rec ht s) v ade r 
W i m , broe r E el c o en M ar i en v oor aan.

B akker B os levert na
P inksteren alweer gebak

door  K ees P i j pe rs

We zijn eind vorige week even gaan kijken bij bakker Bos. We wilden wel 
eens weten hoe het met hem gaat en wanneer hij weer kan draaien. Bert 
staat net een vrachtwagen vol te laden die als opslagruimte dient. Hij is juist 
terug van de andere kant van het land om nieuwe tegels op te halen, want 
maandag komt de tegelzetter. In de oude bakkerij zijn een paar ruimten 
geheel leeggehaald. Ernaast zijn nog steeds mensen bezig met het slopen 
van plafonddelen. Hier en daar liggen hopen afval. Alles, inclusief de 
ovens, moest worden weggehaald. Alle machines zijn naar de schroothoop. 
Niets mocht weer worden gebruikt. Zelfs in de winkel moest alles verdwij-
nen. Het roet heeft het hele bedrijfsmeubilair aangetast. 

De optimistische eigenaar vertelt dat binnenkort het hele pand achter de 
winkel tegen de grond gaat en opnieuw wordt opgebouwd. ‘Dat gaat wel 
even duren’, zegt hij. ‘We verwachten dat na de Pinksteren de banketbak-
kerij gaat draaien. Dan gaat ook de winkel open en die krijgt hetzelfde soort 
moderne inventaris en vorm als de winkel op het Maertensplein. Het brood 
wordt nu bij andere bedrijven gebakken, waar ook ons winkelpersoneel 
tijdelijk is ingeschakeld. We hopen in september zelf weer brood te kunnen 
bakken. Dan hebben we ook de mooiste bakkerij uit de hele omgeving.’ 
Bakker Bos is een man die ondanks de catastrofe de moed er in kan houden 
en het lachen niet heeft verleerd.

B ert l aat  z i c h ni et ui t he t v el d sl aan. N og ev en en dan staat  aan de Dor ps -
w eg de m ooi ste bak k eri j  ui t de om ge v i ng.    

G escheiden inzameling



R eguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Dorpsweg 226, 

intern veranderen bijgebouw en 
plaatsen sauna;

•  Westbroek, Kerkdijk 23, vernieu-
wen garage;

Lichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Kastanjelaan 24, ver-

groten dakkapel;
•  Groenekan, Vijverlaan 2, geheel 

veranderen perceelsafscheiding;
S loopaanvraag
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

93, slopen hooiberg;
•  Holl.Rading, Tolakkerweg 118, 

slopen opslag/stalling;

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’. 

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

A anvraag ontheffing en bouwver-
gunning
Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om met toepassing van art. 
3.23 van de Wet ruimtelijke orde-
ning een ontheffing van het bestem-
mingsplan én bouwvergunning op 
grond van art. 40 van de Woningwet 
te verlenen voor:
•  Holl.Rading, Tolakkerweg 118, 

vernieuwen en veranderen hek-
werk

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

I .v.m. het feit dat het gemeente-
huis een paar dagen gesloten is, 
start de termijn van terinzage-
legging maandag 25 mei 2009. 
G edurende de termijn van terin-
zagelegging kunnen belangheb-
benden, bij voorkeur schriftelijk, 
reageren op dit voornemen bij 
burgemeester en wethouders van 
gemeente De B ilt (P ostbus 300, 
3720 A H B ilthoven). 

Verleende bouwvergunningen
•  Groenekan, Lindenlaan 15, 

oprichten berging/hobbyruimte en 
verbouwen garage (7-5-2009)

•  Maartensdijk, Gruttolaan 5, 
plaatsen erker voorzijde woning  
(12-5-2009)

•  Westbroek, Burg. Huijdecoperweg 3, 
vernieuwen garage (6-5-2009)

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 
college van B&W van De Bilt 
(Postbus 300, 3720 AH Biltho-
ven). U moet dat doen binnen 
zes weken na de verzenddatum 
(=datum achter de verleende ver-
gunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de redenen waarom 
bezwaar wordt gemaakt. 

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

Verleende ontheffing en bouwver-
gunning
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten om op grond van de 
Wet ruimtelijke ordening onthef-
fing van het bestemmingsplan én 
bouwvergunning op grond van de 
Woningwet te verlenen voor:
•  Maartensdijk, Dorpsweg 6, ver-

groten van een agrarische schuur

De besluiten inclusief de bijbe-
horende stukken liggen, totdat de 
hierna aangegeven beroepstermijn 
is verstreken, in het gemeentehuis 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht, ter inzage op werkdagen 
van 8.30 tot 12.30 uur. 

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank te Utrecht, sector Bestuurs-
recht, Postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. U  m o et dat  doe n bi nne n 
z es w ek en v anaf  de dag na di e 
w aar op he t besl ui t ter i nz age  i s 
ge l egd. De beroe ps term i j n v an z es 
w ek en begi nt  dus  te l ope n v anaf  
m aandag 25 m ei  2009.

In het beroepschrift moet in elk 
geval worden vermeld naam, adres, 
de dagtekening, een omschrijving 
van de beslissing waartegen het 
beroep is gericht en de redenen 
waarom beroep wordt ingesteld. 
Het beroepschrift moet ondertekend 
worden. Voor het in behandeling 
nemen van een beroepschrift moet 
u griffierecht betalen. 
Ook al dient u een beroepschrift in, 
dan mag toch van de verleende ont-
heffing en bouwvergunning gebruik 
worden gemaakt. Als u dat wilt 
voorkomen, dan kunt u tegelijk met 

het indienen van een beroepschrift 
een voorlopige voorziening aanvra-
gen bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U 
moet voor een dergelijke voorzie-
ning ook griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
van de betalen griffierechten kunt u 
contact opnemen met de griffier van 
de rechtbank. tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht 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 telefoonnum-
mer (030) 2289411. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

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

De gegevens zoals vergaderlocatie 
en agenda zijn dan vanaf vrijdag 
voorafgaand aan de vergadering 
te raadplegen op de gemeentelijke 
website www.debilt.nl.   

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.   
Omdat het gemeentehuis wegens 
een feestdag op maandag 1 juni 
2009 is gesloten, is de eerstvolgen-
de vergadering van de welstands-
commissie verplaatst naar donder-
dagmiddag 28 mei 2009.
De gegevens zoals vergaderlocatie 
en agenda zijn uiterlijk woensdag 
voorafgaand aan de vergadering te 
vinden op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl of u kunt hierover 
telefonisch contact opnemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, telefoon 
030-2289180. 

WET MILIEUBEHEER 

A lgemene wet bestuursrecht 
Hernieuwde publicatie

B eschikking
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de volgende definitieve 
beschikking opnieuw ter inzage 
ligt:

•  G raaf Floris V weg 23 te Hol-
landsche R ading. De aanvraag 
is ingediend door de heer K. van 
Vulpen en betreft een revisiever-
gunning voor een gemengde vee-
houderij. De vergunning wordt 
onder voorschriften verleend. De 
beschikking is ten opzichte van de 
ontwerpbeschikking gewijzigd. 

Per abuis is de beschikking van 10 
december 2008, kenmerk 878432 
niet ondertekend door de juiste per-
soon. Derhalve is er een nieuwe 
beschikking opgesteld met een juis-
te ondertekening. Inhoudelijk is de 
beschikking ten opzichte van de 
beschikking van 10 december 2008 
niet gewijzigd. Beroep ingesteld 
tegen de beschikking van 10 decem-
ber 2008 wordt op grond van artikel 
6.19 Algemene wet bestuursrecht, 
geachte mede te zijn gericht tot dit 
nieuwe besluit.
  
De beschikking met de daarop 
betrekking hebbende stukken lig-
gen gedurende zes weken ter inza-
ge, vanaf 22 mei 2009 tot en 
met 2 juli 2009. Tevens kunnen de 
stukken gedurende die periode op 
verzoek tenminste gedurende drie 
aaneengesloten uren per week bui-
ten de werkuren worden ingezien. 
Gedurende zes weken na de dag dat 
de beschikking ter inzage is gelegd 
staat bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State beroep 
open voor belanghebbenden.

Het beroepschrift moet voor 3 juli 
2009 worden gezonden aan de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE ‘s Gravenhage.
Tegelijkertijd met of na het instel-
len van het beroep kan worden 
verzocht om een voorlopige voor-
ziening te treffen op grond van 
artikel 36 en 37 Wet op de Raad van 
State juncto artikel 8:81 Algemene 
wet bestuursrecht. Daartoe moet 
een verzoek worden ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 
Het griffierecht bedraagt € 143,- 
voor individuele  personen en  
€ 285,- voor rechtspersonen. 

I nzage van stukken
De desbetreffende stukken kunnen 
gedurende de inzagetermijn op ver-
zoek kosteloos worden ingezien bij:
•  de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 

Laan van Vollenhove 3211 in 
Zeist (iedere werkdag van 8.30 - 
12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur)

•  de gemeente De Bilt, Soestdijk-
seweg 173 in Bilthoven (iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur)

•  de openbare bibliotheek, De 
Kwinkelier 20 in Bilthoven (tij-
dens openingsuren)

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

Voor informatie:  Milieudienst 
Zuidoost- Utrecht, telefoon (030) 
69 99 500/528/536.
Laan van Vollenhove 3211 (in kan-
torencentrum Vollenhove, boven 
winkelcentrum, ingang A, 1e ver-
dieping)
Postbus 461 
3700 AL Zeist
telefoon (030) 69 99 500
fax (030) 69 99 599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl

O penbare kennisgeving kapver-
gunning

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

Hollandsche R ading:
•  1 blauwspar, Spoorlaan 27 (07-

05-2009)

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

JURIDISCHE ZAKEN

R apport G emeentelijke O mbuds-
man
De Gemeentelijke Ombudsman 
heeft een rapport opgesteld van-
wege een onderzoek over gebruikte 
bevoegdheden van de gemeente De 
Bilt. Een geanonimiseerde versie 
van het rapport ligt ter inzage tij-
dens kantooruren bij het informa-
tiecentrum van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven.

 De Vierklank 10 20 mei 2009

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 

Wet Milieubeheer

Juridische Zaken

V erv ol g op pagi na 1 1
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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
•  Bilthoven: Reconstructiewerkzaamheden Prins Bernhardlaan, rijrichting 

is aangepast, tot medio juli;
•  Bilthoven: Aanleg twee hockeykunstgrasvelden op sportpark Kees Boeke-

laan in periode juni en juli. Aan- en afvoer materialen vindt in hoofdzaak 
plaats vanaf de Gezichtslaan over de Hobbemalaan en een klein stukje 
van de Frans Halslaan.

•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot Groe-
nekanseweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestemmingsver-
keer is wel mogelijk, tot begin juni;

•  De Bilt: Vanaf 27 april, aanleg nutsvoorzieningen Noordelijk deel Bedrij-
venpark Larenstein, naar verwachting tot medio juli;

•  De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegreconstruc-
tie en rioolrenovatie vanaf 27 april, gedurende 4 maanden;

•  De Bilt: Bisschopsweg, aanvullen bermen met grond 18 t/m 8 juli;
Groenekan: Reconstructie Lindenlaan 2 juni tot en met 17 augustus.

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 a ar 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 nge 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 .

Gewijzigde openingstijden gemeente 
en RSD i.v.m. feestdagen

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

een aantal dagen gesloten. 

Het gemeentehuis in Bilthoven is gesloten op:
Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 22 mei 
Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)

Het servicepunt in Maartensdijk is gesloten op: 
Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)

De Milieustraat in De Bilt is gesloten op: 
Donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 25 mei (i.v.m. verbouwing Milieustraat, kijk op www.debilt.nl of 
op de BiltBuis van 13 mei)
Dinsdag 26 mei (i.v.m. verbouwing Milieustraat)
Maandag 1 juni (Tweede Pinksterdag)

Sluiting RSD, WGSP en UWV Werkbedrijf 
De kantoren van de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug 
(RSD), het WGSP en UWV Werkbedrijf - Het Rond 6e te Zeist - zijn op 
donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag), vrijdag 22 mei en maandag 1 juni 
(Tweede Pinksterdag) gesloten. 
De RSD, WGSP en het UWV Werkbedrijf zijn op genoemde data ook tele-
fonisch niet bereikbaar. 

Agenda
1.  Mededelingen en ingekomen stuk-

ken
2.  Inventarisatie punten van toehoor-

ders
3.  Vaststellen verslag vorige 

vergadering(en) 
4.  Behandeling punten n.a.v. 

verslag(en) en actiepuntenlijst 
onder meer: 
- Ruiterpaden
- Situatie Beukenburg
- Verbreding A27

- Parkeerproblematiek MMHC
- Nieuwe school Versteeglaan

5.  Hooge Kampse Plas 
6.  Bestemmingsplan Groenekan
7.  Behandeling ingebrachte punten 

toehoorders
8.  Rondvraag
9.  Afsluiting, vaststellen volgende 

vergadering

Zodra beschikbaar kunt u de verslagen 
vinden op de website van de dorpsraad 
www.dorpsraadgroenekan.nl. Daar 

kunt u ook de vergaderstukken en 
dossiers vinden. Verslagen en agenda' s 
kunt u ook vinden op de website van 
de gemeente De Bilt www.debilt.nl. 

De bijeenkomsten van de Dorpsraad 
Groenekan zijn openbaar. Toehoor-
ders kunnen punten voor de agenda 
inbrengen, vooraf via email: secreta-
ris@dorpsraadgroenekan.nl of tijdens 
agendapunt 2 van de vergadering. 

Bericht van de Dorpsraad Groenekan
De Dorpsraad Groenekan vergadert op 25 mei vanaf 20.00 uur in het dorpshuis de Groene Daan. 

Daar is-ie weer!  Het inschrijfformu-
lier voor de Biltse Sportweek: deze 
keer op 20, 21 en misschien ook nog 
19 augustus, voor 150 kinderen die nu 
in groep 4 t/ m 8 zitten. Deze kinderen 
gaan in 2, misschien wel 3 dagen 
tijd kennismaken met tenminste 10 
(misschien 15) sporten. Je kunt je 
inschrijven door het formulier in te 
vullen en met € 10,- in te leveren bij 
de balie van het gemeentehuis. Het 
kan even duren voordat je een brief 
krijgt met de groep waarin je bent 
ingedeeld en het programmaboekje. 
Het hangt ervan af hoe snel we het 
programma rond krijgen. Vraag je je 
ouders nog of ze hulpouder willen 
zijn?  Als je ingeschreven bent, maar 
je kunt achteraf toch niet, vraag dan 
zelf iemand anders in jouw plaats. 
Schrijf je snel in, het wordt vast weer 
hartstikke leuk!

Sport mee! nieuws - Biltse Sportweek
Inschrijfformulier sportweek 2009
Inleveren aan de balie van het gemeentehuis uiterlijk tot 15 juni (neem 
€ 10,00 mee! )

Naam:  _________ ________________________________________  J/ M*

Adres:  _____________________________________________________  

Postcode:  __________________  Plaats:  _________________________  

Telefoon:  __________________  Mobiel:  ________________________  

School:  ____________________________________________________  

Groep waarin je nu zit:  _______________________________________

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

Handtekening ouder of verzorger:  _______________________________  

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

Zo ja, mijn naam is :  ________ _________________________________  

Extra inloopmiddag Melkweg 
in het gemeentehuis

op 3 juni
Op 25 september 2008 vond een inloopmiddag plaats over de plannen voor 
het gebied rondom de Melkweg in Bilthoven. Niet alle bewoners waren 
toen in de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn. Daarom organiseren de 
gemeente en woonstichting SSW een ext ra inloopmiddag op woensdag 3 
juni van 17.00 uur tot 19.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven. U kunt de maque tte en tekeningen 
bekijken. Ook kunt u vragen stellen aan betrokkenen van de gemeente en 
SSW. 

Voor alle duidelijkheid: er worden geen nieuwe plannen gepresenteerd. Het 
zijn dezelfde als op 25 september 2008 al te zien waren.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met assistent projectleider 
Erna Stoop via stoope@debilt.nl of telefoonnummer 030 2289 519.

Plaatsing toestel
Cumulusweg 

vertraagd
In week 22 zou het oude klimtoe-
stel op de hoek Buys Ballotweg en 
Cumulusweg worden vervangen door 
een nieuw toestel. Het nieuwe toestel 
betreft een primeur. Tijdens de pro-
ductie van het toestel bleek echter 
dat er enkele verbeteringen moesten 
worden doorgevoerd. Daarbij kwam 
ook een tekenfout in de onderframes 
aan het licht. Dit betekent dat de leve-
ring van het toestel een aanzienlijke 
vertraging heeft opgelopen. 
Het is momenteel nog niet bekend 
wanneer het toestel geplaatst kan 
worden. Zodra een nieuwe datum 
bekend is, laten wij u dit via deze 
pagina weten.   
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R aad vergadert 
op donderdag 28 mei 

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 28 mei om 
20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. 

A G E N DA
1. Vaststelling agenda raad 
2. Vragenuurtje raadsleden 
3. Vaststelling notulen van de raadsvergadering d.d. 23 april 2009 
4. Lijst ingekomen stukken 
5. Spreekrecht burgers 
VO O R S TE LLE N
6. Actualisatie en harmonisatie minimabeleid 
7. Winkelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven 
8. Voormalig gemeentehuis te Maartensdijk
9. Dorpshuis Hollandsche Rading 
10. Rondvraag

11. Cultuurnota Ouverture
12. Islamitisch centrum aan Noorderkroon te Bilthoven 
13. Bestemmingsplan voor gebied De Akker te De Bilt
14. Bezwaar bouwplan Kooijdijk nabij 34, Westbroek
15. Inzameling plastic verpakkingsafval
16. Voorkeursrecht ontwikkeling centrum Bilthoven   
17. Aanbesteden accountantsdiensten
18. 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 9 geagendeerde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn besproken in 
de commissievergaderingen Openbare Ruimte en Burger &  Bestuur van 
14 mei 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 19 mei 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. 

I nformatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (030) 
228 91 64 of via raadsgriffie@debilt.nl. 

Sinds begin 2009 is Stichting Animo 
een feit. Deze Stichting komt voort uit 
een fusie tussen de Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk Maartensdijk met als 
thuisbasis Sojos en Stichting Buurt-
werk De Bilt met Buurthuis ’t Hoe-
kie en W4 als lokaal onderkomen. 
Samen bieden zij op jaarbasis ruim 
zestig activiteiten aan, welke door 15 
beroepskrachten en 120 vrijwilligers 
worden ondersteund. Het doel van de 
Stichting is: Werken aan Welzijn. 

Zelf doen
Iedereen was gevraagd tijdig aanwe-
zig te willen zijn zodat er een geza-
menlijke openingshandeling verricht 
kon worden. Achter op het terrein op 
F ort Ruigenhoek stond een aantal ten-
ten opgesteld;  verder was er, voor het 
oog, nog weinig geregeld. Directeur 
van de nieuwe Stichting is Patty van 
Ziel. In haar openingswoord vertelde 
ze trots te zijn op haar team en vooral 
trots op Animo. ‘Animo staat voor 
meedoen. Animo wil de inwoners 
van de gemeente De Bilt jong en oud, 
stimuleren en ondersteunen in het 
ontwikkelen van activiteiten voor de 
eigen buurt, wijk of dorp. Wij, van 
Animo, hopen de juiste omstandig-
heden te kunnen creëren en de facili-
teiten te kunnen bieden, maar mensen 
moeten het uiteindelijk zelf doen’. 
Vervolgens werden alle aanwezigen 
verdeeld in vier groepen. Elke groep 
kreeg de opdracht om zelf mee te 
werken, door tafeltjes en stoelen neer 
te zetten, nootjes in bakjes te doen en 
borden klaar te zetten zodat het feest 
officieel van start kon gaan. Het doel 
van de Stichting werd daarmee in 
woord en daad uitgevoerd.

S terk
Daarna volgde de officiële start van 
Animo met een speech van wethouder 
Herman Mittendorff. Hij somde een 
aantal ontwikkelingen op die momen-
teel in de gemeente spelen op politiek 
gebied maar ook op het gebied van 
onderwijs, jeugd en jongerenwerk, 
welzijnswerk en de WMO. ‘Het is 
belangrijk dat we als gemeente kun-

nen onderhandelen met sterke organi-
saties en daarom zijn we blij met deze 
fusie. Stichting Animo is een feit en 
het college en de gemeenteraad zul-
len ook in moeilijke tijden zich sterk 
maken voor deze Stichting’. Vervol-
gens feliciteerde hij het bestuur, de 
medewerkers en de vrijwilligers en 
wenste ze veel activiteiten toe en 
veel inbreng van de inwoners van de 
gemeente.

Lust
Bestuursvoorzitter Hans Voogt ver-
telde over de weg naar de fusie. Ik 
kwam Patty tegen en het klikte. Bin-
nen een jaar was de fusie een feit, 
met een goede ondersteuning van 
Herman Mittendorff. We willen de 
belangrijkste speler zijn in welzijns-
werk en jeugd en jongerenwerk. We 
hebben de ambitie om voor onze 
klanten een compleet en aantrekkelijk 
aanbod te realiseren. Voor de vrijwil-
ligers proberen we een omgeving te 
creëren met uitdagingen en voor onze 
medewerkers willen we een goede 
en betrouwbare werkgever zijn die 
in staat is hen te inspireren. Over 
de naamgeving is veel vergaderd. 
Uiteindelijk hebben we gekozen voor 
de naam Animo. Van Dale geeft hier-

voor de uitstekend ‘bij onze Stichting 
passende omschrijving voor: ‘Lust 
om aan iets deel te nemen’. In het 
logo zijn gelijke open cirkels te zien 
in verschillende kleuren. Daarmee 
geven we aan dat we niet gelijk zijn 
maar wel gelijkwaardig’. 

Feestje
Na deze toespraken werd toneel 
gespeeld door Kids on Stage;  Een 
project waaraan zowel Maartens-
dijkse als Biltse kinderen deelgeno-
men hebben. Vanaf november is er 
wekelijks geoefend in Sojos en ’t 
Hoekie. De laatste maand gebeurde 
dit gezamenlijk. Daarna werd er door 
Maartensdijkse jongeren gespeeld, 
die onder begeleiding van het Stutt-
theater, lieten zien met welke twijfels 
ze rondlopen. De Band Herrie zorg-
de voor een muzikale omlijsting en 
afsluitend was er een hapje, geregeld 
door het intercultureel eetcafé van 
buurthuis ’t Hoekie. 

O fficië le start S tichting A nimo
Je u gdwerk, Jon gerenwerk en B u u rtwerk v oor  al l e z es de kernen D e B il t

door  M ar i j k e Dri eenhui z en

Fort R uigenhoek vormde afgelopen vrijdag het decor voor het feestje rond de officië le start van 
S tichting A nimo. N aast de speciale genodigden was voor de start van A nimo iedereen welkom en via de 

media uitgenodigd. De politiek en de gemeente waren goed vertegenwoordigd en ook instellingen, 
welke welzijn nastreven, waaronder ME N S , Vitras, S tichting S amen voor de B ilt, S S W 

en de O penbare B ibliotheken De B ilt, waren present. A lleen de aan het programma meewerkende 
jeugd was aanwezig;  de rest had blijkbaar hun bezigheden buitenshuis elders. 

H erm an M i ttendor f f :  ‘ H et i s bel angr i j k  dat  w e al s ge m eent e k unne n onde r-
h ande l en m et sterk e or gani sat i es en daar om  z i j n w e bl i j  m et dez e f us i e’ .

N a de of f i c i ë l e toe spr ak en w erd er tone el  ge spe el d door  K i ds on  St age .

K ennis maken 
met De K ievit

Dinsdag 26 mei a.s. houdt O B S  de K ievit weer een informatieuurtje 
voor ouders met hun bijna 4- jarige peuter.

De Kievitschool is Daltonschool in oprichting. Er is veel aandacht voor o.a. 
zelfstandigheid, werken met een weektaak c.q. planbord en werken met een 
maatje.
Wilt u hier graag meer over weten, omdat het iets lijkt voor uw kleuter 
wordende peuter, dan kunt u geheel vrijblijvend, al dan met uw kind, langs 
komen op deze informatieochtend. De aanvang is om 9.00 uur, de koffie 
staat klaar en een eventuele oppas is aanwezig.

Jon geren-
vakantie-

week
Stichting Razem organiseert al 
jaren een uitwisseling tussen Pool-
se en Nederlandse Jeugd van res-
pectievelijk Miescisko en De Bilt. 
Dit jaar komt er een Poolse groep 
jongeren van 11 tot 18 juli naar 
Nederland.

Ben jij in de leeftijd van 11 tot en 
met 15 jaar en lijkt het je leuk om 
deze week mee te maken?  Meld 
je dan aan. Dat kan per e-mail 
bij woutervanderhorst@casema.nl. 
De kosten zullen 150 euro bedra-
gen. Dit is inclusief verblijf en 
eten. Een paar weken ervoor zal 
nog een informatieavond worden 
gehouden.



De organisatie was dit jaar in handen 
van een projectgroep van vijf studen-
ten van de Hoge School van Amster-
dam, opleiding Sport, Management 
en Ondernemen, in samenwerking 
met gemeente De Bilt en voetbalver-
eniging F .C. De Bilt. Vanaf 13.15 tot 
17.45 uur werden over 9 (halve) voet-
balvelden in totaal 89 wedstrijden van 
15 minuten gespeeld. 

103 jaar
In 1906 komt schoolvoetbal in geor-
ganiseerd verband voor het eerst voor. 
Vanaf het allereerste moment werd 
er met veel inzet en enthousiasme 
gestreden om de eer van de school. 
Ook woensdag waren er weer tal van 
momenten van blijdschap als er werd 
gewonnen en ook vele momenten van 
diepe treurnis, wanneer een team van 
een andere school net even sterker 
bleek. De organisatie had er alles 
aan gedaan om de dag tot een succes 
te maken. Er waren geen exc essen, 
zoals onlangs in het landelijke Boven-
karspel, waarvandaan - schokkender 
dan de kredietcrisis en de kelderende 

beurzen - berichten kwamen, dat er 
was gefraudeerd bij de finale van het 
kampioenschap schoolvoetbal (voor 

meisjes). Gerommel met ' dispensa-
tiespeelsters' ;  meisjes die allang van 
school af waren (het aantal brommers 
langs de lijn was niet te tellen), maar 
erbij waren gevraagd door de ambiti-
euze coach. Er was zelfs sprake van 

een ' schoolvoetbalcommissie'  die een 
en ander had gesanctioneerd. Sporti-
viteit binnen, maar zeker ook buiten 
de lijnen maakte het voetbalfeest in 
De Bilt compleet.

G oud en zilver
Eremetaal was er in de categorie 
Meisjes groep 5/ 6 voor Power Girls 
van De Poolster (goud) en de Groen 
van Prinstererschool (zilver). In de 
categorie: Jongens groep 5 zegevier-
den de leerlingen van de Groenekan-
se Nijepoortschool met als eervolle 
tweede de Biltse Michaëlschool. Bij 
de Jongens groep 6 werd de Biltho-

vense Montessorischool eerste en was 
de Julianaschool uit Bilthoven verlie-
zend finalist. Bij de elfjarige jongens 
(groepen 7) waren die van de Michaël-
school (alweer) winnaar en veroverde 
de Groen van Prinstererschool (ook al 
weer) zilver. Bij de jongens van groep 
8 werd de Michaëlschool kampioen 
en de Laurensschool behaalden de 
tweede plaats en bij het damesvoetbal 
in de categorie basisgroep 7/ 8 was er 
eeuwige roem voor de Michaëlschool 
en waren de meisjes van de Rudolf 
Steinerschool met hun tweede plaats 
Wel-te-vreden.
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Compleet voetbalfeest
door  H enk  v an de B unt

Woensdag 13 mei werd op de velden van voetbalvereniging F.C. De B ilt het jaarlijks terugkerende 
schoolvoetbaltoernooi van de gemeente De B ilt gehouden, met een deelnemersveld van om en nabij de 

achthonderd leerlingen. Van de zes scholen uit de voormalige gemeente Maartensdijk waren alleen obs De 
K ievit uit Maartensdijk en de N ijepoort uit G roenekan met enkele teams vertegenwoordigd.

V .l .n.r . I v or , M i k e, R ogi er, J ay , C onnor , M ax i m , J os , J espe r, M ax  en J ody . 
Z i ttend J ohn en staand l ei der H a ns  v an E k  v ertege nw oor di gde n de M aar tens -
di j k se K i ev i tsc hool ..

H et k am pi oe ns team  v an de N i j epoor t:  v .l .n.r . ac ht erste ri j :  T om m y , T om , 
Danny , L u c y  en  N i c k . V oor ste ri j :  M ar k , A nouk , B ri tt, J esse, H u go en G uus .

v .l .n.r . staa nd G i ti , A rank a, K hat era, C or a, C onny  en B i bi en ne . Z i ttend v .l .n.r . 
P at roe sk a, I ri s en Dom i ni que . L ei der Sv en v an R ooy en.

R ene e, N i enk e, L i sanne , Sabi n e, C har l ey , L aur a, R ow a n en E sthe r z i j n 
sa m en m et hun c oac he s A ni ta en B erti ne  onge sl age n k am pi oe n ge w or den. 
De l aat ste w edstri j d m et m et 9- 2 v an N o v a ge w onne n w aa rna he t f eest k on 
begi nne n.

K ampioen

Maartensdijkse kleintjes beleefden 
S port- bus- week

door  K ees P i j pe rs

De sportbus is een bus met allemaal leuk sport-  en spelmateriaal voor alle kinderen uit de buurt. Wat 
er in zit is elke week weer een grote verrassing, maar het kunnen bijvoorbeeld, skates, jongleerballen, 

tennisrackets, mega- vier- op- een- rij, voetballen en frisbies zijn. Met de S portbus wil men er voor zorgen dat 
jij fit en gezond blijft door goed te blijven bewegen. E n dat ook nog eens op een leuke manier!

De Sportbus is voor alle kinderen tot 
ongeveer 12 jaar die het leuk vinden 
om buiten te spor-ten en/ of te spelen 
met vriendjes en vriendinnetjes. De 
Sportbus is geen verplichting. Je kunt 
per week bekijken of je wilt komen. 
De Sportbus is altijd op locatie op 
dinsdag, woensdag en donderdag. 
Donderdags van 15.15 tot 16.45 uur 
staat de Sportbus altijd op het school-
terrein bij het scholencomplex aan de 
Nachtegaallaan in Maartensdijk.

Week
Elke week is er een ‘sport van de 
week’!  Elke week heeft de Sportbus 
een bepaald thema waar je aan mee 
kunt doen. Donderdagmiddag 14 mei 
stond de Sportbus er weer. Na het 
uitgaan van de scholen krioelde het 
al snel van de kleintjes tot 12 jaar 
die wel eens wilden laten zien wat ze 
konden. Ze werden opgewacht door 
de organisatoren van speciale clinics, 
georganiseerd in het kader van Sport-
bus-week. De clinics worden gegeven 
door professio-nele trainers vanuit de 
sportverenigingen en worden onder-
steund door gemeenteambtena-ren. 
Zo zagen we Gemeente ambtenaar 
Sportzaken Wim Tichelaar en Renee 
de Graaff van de stichting Animo de 
Bilt. Twee dagen eerder waren ze in 
De Bilt en de vorige dag in Biltho-

ven. Daar werden o.a. 57 elftallen 
gevormd die voetbal speelden.

K oek
In Maartensdijk was het andere koek. 
Ze leerden dit keer Volleybal en Korf-
bal. Aandoenlijk te zien hoe kleine 
turven bezig zijn de bal over het net 
en in de korf te krijgen. Maar het 
lukte. Geï nstrueerd door teamleden 
van de verenigingen Salvo ‘67 en 
Tweemaal Zes leerden ze al snel het 
samenspel om een beter resultaat te 

krijgen. Even verderop speelde er 
een aantal hockey. Het werken met 
de stick was eerst nog even moeilijk 
maar wende snel. Dicht daarbij waren 
er een stel heel aandachtig bezig 
met bowling. Het kwam goed uit dat 
kegels van plastic waren. Het ging 
allemaal goed. De enkele schuiver 
met pijn werd snel geholpen door de 
mevrouw van het Rode Kruis. Het 
geheel is een prachtig initiatief dat 
vooral moet blijven. 

O p donde rdag staat  de Spor tbus  al ti j d op he t sc hool terrei n bi j  he t sc hol en -
c om pl ex  aan de N ac ht egaal l aan i n M aar tens di j k  v an 15.15 tot  16.45 uur .



Het Kidsgear Children’s 
Choir bestaat uit 22 wees 
en kansarme kinderen 
in de leeftijd van 8 tot 
en met 15 jaar. Van 16 
tot en met 29 juni zijn 
zij in Nederland en ver-
zorgen ze onder andere 
optredens in kerken en op 
basisscholen. 

Alle kinderen zitten in 
Oeganda op een basis-
school van de Stichting 
UP4S en zingen voor hun 
eigen toekomst en die 

van hun leeftijdgenoot-
jes op hun basisschool in 
Oeganda.

UP 4S  
De Stichting UP4S ( up-
for-us =  kom op voor 
ons) is opgericht door de 
Oegandese Sylvia Mba-
bazi en haar Nederlandse 
echtgenoot F rank Rus. 
Zij zagen het schrijnende 
verschil tussen de kansen 
voor de jeugd in Neder-
land en kansen voor kin-
deren in Oeganda. UP4S 

zet zich in voor wees- 
en kansarme kinderen in 
Oeganda. De Stichting 
werkt op basis van kind-
specifieke sponsoring en 
algemene donaties. Van 
de algemene donaties 
worden bijvoorbeeld de 
kosten van onderwijs, 
onderdak en medische 
zorg betaald. Al het geld 
komt direct ten goede aan 
het project in Oeganda. In 
Nederland wordt uitslui-
tend op vrijwillige basis 
gewerkt en daarvoor wor-
den geen arbeidskosten in 
rekening gebracht. 

Begin 2007 werden er al 
50 kinderen gesponsord. 
Zij kunnen naar school en 
hoeven zich geen zorgen 
meer te maken over wat 
te eten en andere dage-
lijkse beslommeringen. 
Voor 180 euro per jaar 
kan een (wees)kind in 
Oeganda bij de Stichting 
al naar school en krijgt 

het huisvesting, kleding 
en eten. Voor deze kinde-
ren zullen er op termijn 
kleine gezinsvervangende 
huizen komen. Naast de 
zorg voor deze weeskin-
deren bieden zij ook aan 
dorpskinderen onderwijs 
aan. Ook deze kinderen 
kunnen worden gespon-
sord. 

‘Het kinderkoor hoopt 
door hun optreden nieuwe 
sponsoren aan te trekken. 
Ook zamelen ze geld in 
door zowel voorafgaand 
aan het optreden als na 

afloop Afrikaanse arti-
kelen te verkopen. Het 
optreden belooft prachtig 
te worden en wij kunnen 
zo een kleine bijdrage 
leveren aan een betere 
toekomst voor deze kin-
deren’, vertelt activitei-
tenbegeleider en coö r-
dinator vrijwilligers van 
de Schutsmantel Mar-
lies Dijkkamp. Iedereen 
wordt door haar van harte 
uitgenodigd om bij het 
concert aanwezig te zijn. 
Het adres van de Schut-
smantel is Gregoriuslaan 
35 in Bilthoven.

ZONNESCHERMEN tot 3,75 
mtr. Breedt 1,00 mtr. uit wind 
vast blauw Sweladoek. € 150,- 
per stuk monteren €  100,-. Tel. 
Hans 06-26604779 Groenekan. 
Nieuwe markiezen galve prijs.

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

DIVERSEN

Bijzondere 11 daagse reis naar 
de Japanse Alpen en Kyoto, 
vanaf 1750 euro per persoon. 
PERSONALTOUCH TRAVEL,  
tel. 06-52633573 of mail helen.
brinkhuis@personaltouchtra-
vel.nl 

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

BETTY ’S CORNER is vrij-
dag na Hemelvaartsdag 
gewoon geopend. Bel voor een 
afspraak: 06-3372202 Zorg 
voor uw haar!

Wel zin in VAKANTIE, maar 
niet om het allemaal uit te zoe-
ken!  Personal Touch Travel, 
tel 06-52633573 of mail helen.
brinkhuis@personaltouchtra-
vel.nl

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

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

G R I E K E E N L A N D -
AANBIEDINGEN. Met ex tra 
25 euro korting per persoon 
op de kleine Griekse eilanden. 
Personal Touch Travel,  tel. 
06-52633573 of mail helen.
brinkhuis@personaltouchtra-
vel.nl 

Boerderij ‘F ORTZICHT’. De 
locatie voor een;  vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus!  Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

OVERWINTEREN 2009/ 2010 
nu al boekbaar!  Personal Touch 
Travel,  tel. 06-52633573 of 
mail helen.brinkhuis@perso-
naltouchtravel.nl 
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2 houten bijzettafeltjes 
(63x 33x 40 en Rond 53x 35 
cm). Beide met 2 tableaus. € 9,- 
p.s. Samen € 16,-. Tel. 0346-
212492

1 stel Lowriders, voor- fiets-
tasje bruin canvas. € 10,-. Tel. 
0346-212492

Witte keukentrolly met sta-
len bovenblad, dienblad, lade 
en mand voor fruit e.d. als 
nieuw!  €  35,-. Na 18.00 uur tel. 
06-21611323

Hometrainer nieuw!  Alleen 
elektronica doet het niet.  
Was € 100,- nu €  49,95. Tel. 
06-21611323 Na 18.00 uur

15 mtr. multimedia netwerk 
kabel met pluggen, nieuw, 
verkeerd gekocht. €  7,50. Tel. 
06-21611323. Na 18.00 uur

HP deskjet 840C Printer met 
installatie CD, cartridges zwart 
+  kleur, bijna vol!  €  20,-. Tel. 
0346-211269

Goofi telefoon, sprekend. €  
25,-. Philips ijsmachine nieuw. 
€  25,-. Tel. 0346-213485

Kleuren TV Nokia 51cm. ste-
reo met afstandsbediening. €  
30,-. Aluminium melkemmertje 
5 ltr. met hengsel. €  10,-. Tel. 
06-44420668

Schilderij korenveld afm. 
37x 25 cm. €  25,-. Schilderij 
Haverzicht afm. 108x 48 cm. €  
25,-. Tel. 06-44420668

Staande olielamp rood/
geel koper. €  20,-. Zes tands 
griep of greep. €  15,-. Tel. 
06-44420668

Gegalvaniseerd kennelpaneel 
met deur 180x 150. Solide kwa-
liteit. €  25,-. Tel. 035-5771697

Zware gegalv. ovalen wandruit 
spits toelopend 70x 70x 40. €  
25,-. Zadeldrager met hoofd-
stelhaak rode coating. €  5,-. 
Zoutblokhouder zwart. €  2,50. 
Tel. 035-5771697

PERSONEEL AANGEBOD

Ik wil graag OPPASSEN in 
Holl. Rading, ben 13 jaar en zit 
in VWO2. Bel. 06-51019712

SAX OF OON en KLARINET 
privé les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 0655891237

Reparat ie  ZONNE-
SCHERMEN/ rolluiken/ mar-
kiezen. Uw bestaande zon-
nescherm elektrisch gemaakt.  
€  285,-. Tel. Hans 06-26604779, 
Groenekan

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

Gevraagd huurwoning voor gezin in Maartensdijk. Tel. 0346-
211480

Uniek gezondheidprogramma dat leidt tot blijvende gewicht-
beheersing. Resultaat al op korte termijn. Pers. begeleiding 
Weethoejeeet.nl;  kenm. enny. boogaard. Tel. 0346-212687

P ersoneel A angeboden 

Diversen 

A dv erteren in D e V ierkl ank!
I ets v oor  u ?

B el  dan 0346 21 19 92

G roenekanse Masters 2009 
 
De Groenekanse Masters 2009 zullen dit jaar op maandag 29 juni 2009 plaatsvinden op de prachtige 
golfbaan Het Rijk van Nunspeet (www.golfenophetrijk.nl). Tussen 10.00 en 12.00 uur wordt er gestart en 
' s avonds vindt traditiegetrouw het diner en prijsuitreiking plaats bij Dorpsbistro Naast de Buren te Groe-
nekan.
Voor dit toernooi worden inwoners van Groenekan uitgenodigd, die in het bezit zijn van hun Golfvaar-
digheidsbewijs of over een Handicap beschikken. Inmiddels hebben de bij de organisatie bekende Groe-
nekande golfers een uitnodiging per e-mail ontvangen. Zij die daar wel bij (willen) horen maar nog geen 
e-mail hebben ontvangen, kunnen contact opnemen met e-mail s.eringaard@hotmail.com. De organisatie is 
in handen van Liesbeth van der Pols, F lorence Mittendorff, Aldo Luinge en Saskia Eringaard. 

Zondag 24 mei optreden 
K idsgear Children’ s Choir

door Marijke Drieenhuizen

Zondag 24 mei treed het uit O eganda afkomstige kinderkoor K idsgear 
Children’ s Choir om 15.00 uur op in Wooncentrum De S chutsmantel in 

B ilthoven. 

K om  v oor  ons  op!

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE 
BIJVERDIENSTE?!

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

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan
0346-211992

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

rondbrengen in een gedeelte van 
Bilthoven noord.

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

aangeleverd.

Kom ons team versterken!
50+ ook welkom.



Het peloton probeerde wel om de 
achterstand kleiner te maken, maar 
de tempoversnellingen hadden alleen 
tot resultaat dat er achteraan mensen 
werden afgereden. In het peloton pro-
beerde Albert Krook uit Loosdrecht 

diverse keren een demarrage te plaat-
sen, maar het peloton liet hem niet 
gaan. In de finale streden Comman-
deur en Voorn om de overwinning. 
Voorn rijdt al jaren mee en heeft in 
Maartensdijk al diverse keren in de 

top-10 gereden. In een sprint-à-deux 
wint Voorn voor Commandeur. Albert 
Krook sleurde aan het peloton en wist 
in de laatste ronde zich iets los te 
rijden. Hij kwam daardoor als eerste 
door de laatste bocht op de Bernhard-
laan en werd derde voor Hans van 
Eijk en Jeroen Wesselius.

N iet gestolen
Bij de Amateurs-A was het voor het 
eerst sinds jaren dat de broertjes Van 
de Reep niet aan de start stonden 
in Maartensdijk. De afgelopen jaren 
wisten zij vaak hun stempel op de 
wedstrijd te drukken, maar de werk-
zaamheden in hun slagerij in Lisse 
belemmert momenteel het actieve 
wielrennen. Daarnaast kreeg de orga-
nisatie een afmelding van X ander 
Moerman, winnaar bij de Amateurs-B 
vorig jaar. X ander rijdt dit jaar bij de 
Amateurs-A maar heeft rust voorge-
schreven gekregen vanwege een rug-

blessure. Zonder uitsproken favoriet 
klonk het startschot voor de 70 kilo-
meter lange wedstrijd. Direct sleurt 
Martin Bekking uit Apeldoorn op kop 
van het peloton. In de eerste ronden 
sprokkelt hij punten bijeen voor de 
leidersprijs. Dit is een prijs voor de 
renner die het vaakst de finishlijn als 
eerste passeert. Ook probeert hij met 
anderen te ontsnappen, maar het pelo-
ton laat niemand gaan.

Na 33 van de 44 ronden is Bekking al 
zeker van de leidersprijs. Toch blijft 
hij aanvallend rijden. In de finale 
weet hij weg te rijden met Matthijs 
Kuipers uit Utrecht. De voorsprong 
is niet groot. Bij het ingaan van de 
laatste ronde slechts zeven secon-
den. Zo dicht bij de overwinning 
maakt ext ra krachten los. Bekking 
rijdt in de laatste lus weg bij Kuipers. 
De overwinning is niet gestolen. De 
sterkste en meest aanvallende ren-
ner wint de Maartensdijkse Acht. Op 
enkele seconden wint Cees Q uint de 
sprint om de derde plaats, voor Allard 
Epping en Eddy Hermsen.
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Hans Voorn wint Maartensdijkse A cht
door  J an W estbroe k

Meer dan zeventig A mateurs- B  stonden afgelopen zaterdag aan de start van de 39ste Maartensdijkse A cht. 
O nder droge weersomstandigheden konden de heren hun wedstrijd over 50 kilometer afleggen. A l snel in de 
wedstrijd ontsnappen er twee renners:  E dwin Commandeur uit A msterdam en Hans Voorn uit Hilversum. 

Door goede samenwerking bouwden zij hun voorsprong snel uit.

E dw i n C o m m ande ur  ( l i nk s)  en H ans  V o or n w erk en goe d sam en ti j dens  hun 
ont snappi ng i n de M aar tens di j k se A c ht .

H et erepodi um  bi j  de A m at eur s- A :  
w i nnaar  M ar ti n B ek k i ng i n he t m i d-
den m et l i nk s de v erm oe i de M at thi j s 
K ui pe rs en C ees Q ui nt . O p de v oor -
gr ond ro nd e- m i ss M i nouc he  K oe tsi er.

Tweemaal Zes verslaat 
R odenburg

Vorig weekend liep voor zowel Tweemaal Zes als de Friese gasten DFD 
uit op een deceptie. De bond had geen vervangende arbiter aangesteld, 
nadat de reguliere scheidsrechter verplaatst was naar een ander duel 
in de overgangsklasse. G evolg is dat beide clubs op zaterdag 30 mei a.s. 
op herhaling mogen in Maartensdijk. Dit weekend stond de verre reis 
naar Leek (G roningen) op het programma, waar er tegen middenmoter 
R odenburg gespeeld werd. A an de eerste ontmoeting in Maartensdijk 
hield Tweemaal Zes ternauwernood een punt over, nadat in de slotse-
conde werd gelijkgemaakt. 

Om 15.30 uur startte de wedstrijd, op een blauwgekleurd kunstgrasveld, 
in Leek. Om uitzicht te houden op de koppositie moest Tweemaal Zes een 
goede wedstrijd neerzetten. Vanaf het begin wilden de Maartensdijkers aan-
vallend aanwezig zijn. Dit lukte, want in een goede openingsfase werd er 
direct een voorsprong genomen: 1-4. Met een aantal fraaie combinaties en 
treffers, voornamelijk in de korfzone, liet Tweemaal Zes zien waar het voor 
kwam. Rodenburg vertoonde echter ook heel behoorlijk aanvallend spel en 
wist steeds mee te scoren. Via een 8-12 tussenstand werd de rust ingegaan 
met een 9-13 voorsprong. 

De tweede helft wilde Tweemaal Zes doordrukken, maar juist Rodenburg 
wist met twee snelle treffers de aansluiting weer te vinden: 11-13. Aanval-
lend behield Tweemaal Zes het gewenste niveau en scherpte, waardoor 
de score weer werd uitgebouwd naar vier punten verschil (12-16). Verder 
afstand nemen kon Tweemaal Zes niet, omdat de thuisclub niet opgaf en 
bleef scoren. Tweemaal Zes behield echter de hele wedstrijd het initiatief 
en kwam in de slotfase nog iets verder los van Rodenburg, nadat er goed 
werd doorgescoord. Eveneens noemenswaardig was de prima arbitrage uit 
F riesland. Na een voor het publiek aantrekkelijk duel werd de eindstand 
uiteindelijk bepaald op 18-24. 

Door deze goede overwinning kan Tweemaal Zes met vertrouwen de laat-
ste fase van de competitie tegemoet zien. Volgende week zal de ploeg op 
bezoek gaan bij hekkensluiter Blauw Wit in Heerenveen. Aanvang: 15.30 
uur.

De Danssalon is weer in De B ilt
Op zaterdag 23 mei a.s. zijn alle liefhebbers van stijldansen weer van harte 
uitgenodigd voor een gezellige dansavond in cultureel centrum HF  Witte, 
Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De Danssalon is er iedere vierde zaterdag 
van de maand. De Danssalon is er voor liefhebbers van (stijl-)dansen (of u 
nog les volgt of al les heeft gehad maakt niet uit). Er wordt in de Danssalon 
een scala aan dansmuziek in strikt danstempo ten gehore gebracht waarop 
kan worden gedanst: Ballroom (o.a. qui ckstep, Engelse wals, tango), Latin 
American (o.a. samba, cha-cha, rumba, jive) Argentijnse tango, salsa, 
mambo, merenque , singledansen, country-line dancing, oude dansen en 
nieuwe trends. 

De eerstvolgende dansavond in De Bilt is zaterdag 4 juli a.s. De zaal is open 
om 20.00 uur;  een half uurtje later is de eerste dans. Correcte kleding (geen 
jeans) is gewenst en de entreekosten zijn 5 euro per persoon.

B orn Country op 

het Maertensplein

Zaterdag 23 mei 2009 geven - 
indien de weersomstandigheden dit 
toelaten - de Country Line Dancers 
Born Country uit Maartensdijk van 
13.30 tot 15.00 uur een demon-
stratie Country Line Dancing op 
het Maertensplein te Maartens-
dijk. Aan de bezoekers van het 
Maertensplein worden op verzoek 
enkele dansen uitgelegd en vragen 
beantwoord. Ook gastdansers uit 
Houten, Soest en Bilthoven zullen 
acte de présence geven.

Op zondag 24 mei geeft de Koninklijke Biltse Harmonie (KBH) uit De 
Bilt een concert in het concerttheater van Coesfeld, in het kader van 30 
jaar jumelage De Bilt-Coesfeld. Naast het spelen van eigen stukken, zal het 
orkest ook twee pianistes uit Korea begeleiden. 

Deze dames komen speciaal naar Coesfeld om dit concert te geven. Bur-
gemeester Arjen Gerritsen van De Bilt en enkele raadsleden zullen ook 
per bus naar Coesfeld afreizen, samen met ruim 30 burgers uit De Bilt en 
Maartensdijk. Deze mensen wordt een leuke, afwisselende dag aangebo-
den, met als hoogtepunt het concert in aanwezigheid van de eerste burger 
van Coesfeld. 
Zowel de pianistes als de KBH spelen belangeloos. De revenuen van het 
concert zullen gaan naar een jeugdprojecten in Coesfeld en De Bilt. De 
pianistes zullen op 23 mei in de muziekschool van De Bilt repeteren met 
het orkest. 
Meer informatie: Tine Rigter, tel.: 030 2292787of e-mail t.rigter@groen-
horstcollege.nl

A c h terste ri j  v .l .n.r .:  hul pt rai ne r P aul  v an Di j k , Z ege rt V erhoe f , K el v i n v an 
den  B unt , E ri c k  R öl i ng, B j or n E nge l , R i c ar do v an den G o ede, J or n B ref el d, 
T ho m as  v an N oor t en de trai ne r- c oac he s W out  v an Dronk el aar  en G ert A al -
dri n k . V o or  v .l .n. r. R o el  v an Di j k , M i k e de K ok , Sande r B oe t, J eroe n G eur tsen, 
T om  J ans en, Dj o ey  E nge l  en gr ens rec ht er/ v erz or ge r Di k  v an Di j k . O p de f ot o 
ont breek t St ef an O el deri k .

K ampioenen
Het A-juniorenteam van SVM is na een succesvol seizoen kampioen gewor-
den. De beslissende wedstrijd was zaterdag 9 mei tegen VVIJ, welke, hoewel 
er slechts 1 punt nog nodig was, ruim met 11-1 werd gewonnen. Met slechts 
één verliespartij (totaal 18 wedstrijden) zijn de Maartensdijkers de terechte 
kampioen.

Si nds  1989 brengt  he t O rgani sat i ec o -
m i té  M aar tens di j k se A c ht  i n de w eek  
v o o r de w i el erro n de de ‘ W i el erk ra n t’  u i t 
v o l  i n f o rm a ti e, a c h terg ro n dv erh a l en  
en l euk e w i el erane k dot es. De m an 
ac ht er dez e v erhal en i s G erar d L oos . 
H i j  w erd z at erdag ti j dens  de w i e-
l erronde  i n he t z onne tj e ge z et. A l s 
dank  v oo r de 20e  W i el erk rant  ont v i ng 
G erar d v an M aar ten v an Di j k ( l i nk s)  
en  Di rk  v a n  der H ei de ( m i dden )  
n a m en s h et O rg a n i sa ti ec o m i té  een  
trof ee m et een opge stok en dui m  en 
ops c hr i f t  ‘ 20 x  W i el erk rant ’  [ f ot o J an 
W estbroe k ] .

20 x
Wielerkrant

K B H concerteert in
Coesfeld



Op de Zorgboerderij worden dag-
besteding, stage en leerwerktrajec-
ten aangeboden. De leerwerktrajec-
ten worden gedaan in samenwerking 
met de Stichting Nohé-Overstap. 
Zowel Wim als Wouter van Oostrum 
zijn inmiddels erkend jobcoach en 
de Zorgboerderij staat bij het UWV 
ingeschreven als officieel leer/ werk 
bedrijf. 

P lattegrond 
De beide ‘van Oostrummen’ (vader 
Wim en zoon Wouter) zijn enthou-
siast over het concept Zorgboerderij. 
Er komen veel telefoontjes en e-mails 
binnen met vragen over de moge-
lijkheden die zij cliënten aan kunnen 
bieden. ‘Dat loopt al goed. Inmiddels 
‘hebben’ we een meisje, die een leer-
werktraject volgt en een jongen die 
stage loopt. Met een aantal mogelijke 
deelnemers zijn we nog in gesprek’, 
vertelt Wouter van Oostrum. Tijdens 
de Open Dag zal een plattegrond 
getoond worden waarop alle moge-
lijkheden zichtbaar zijn. ‘Vooralsnog 
richten we ons op werkzaamheden die 
voortvloeien uit groenvoorziening, 
kleindierhouderij en veehouderij. In 
de toekomst willen wij daarnaast ook 
aandacht gaan besteden aan de detail-

handel en productiewerkzaamheden 
in de hout en metaalsector’. 

O pen Dag
Zaterdag 23 mei staan de deuren 
van Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
open van 10.30 tot 16.00 uur. Ook 
zal er een aantal jobcoaches van de 
Stichting Nohé-Overstap aanwezig 
zijn die vragen en mogelijkheden 
met de bezoekers kunnen bespreken. 
De Zorgboerderij is gevestigd aan de 
Dorpsweg nummer 85 in Maartens-
dijk, tegenover de Molenweg.
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Het grootste gedeelte van de ongeluk-
ken gebeurt gewoon thuis, tijdens het 
werk of het spelen. Een bloedneus 
op het schoolplein, geschaafde knie 
doordat je uitgleed in de keuken of 
je moeder liep een verstuikte enkel 
op toen ze van de trap viel. En er kan 
natuurlijk ook iets ergers gebeuren;  
je vriend verslikt zich of de buurman 

krijgt een hartaanval. Als je dan niet 
snel helpt kan iemand gewoon dood-
gaan. Niets is er voor het slachtof-
fer erger dan dat niemand hem kan 
helpen!  Voor jongeren van 11 t/ m 13 
jaar bestaat de cursus jeugd EHBO A;  
de cursus Jeugd EHBO B is bestemd 
voor jongeren van 13 t/ m 15 jaar. 
Beide cursussen leiden op tot een 
getuigschrift dat erkend wordt door 
het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. 

B asisschool
Al wanneer je in groep 7 of 8 van 
de basisschool zit kun je een cursus 
Jeugd-EHBO A volgen. De cursus 
wordt in Maartensdijk verzorgd door 
de plaatselijke Rode Kruis afdeling, 
maar kan ook door anderen worden 
gegeven als zij een geldig EHBO-
diploma hebben. De cursus duurt 
minstens 20 uur. Je leert wat je moet 
doen bij verwondingen of botbreuken 
en als iemand flauwvalt of niet meer 
ademt. Je leert ook hoe je ongeval-
len kunt voorkomen. Na afloop van 
de cursus doe je exa men en hebt 
dan het getuigschrift Jeugd EHBO A 
behaald. 
Ook de opleiding voor Jeugd EHBO 
B wordt verzorgd door de plaatselijke 
Rode Kruisers. Je hoeft niet eerst 
de cursus Jeugd EHBO A te hebben 
gevolgd. De cursus bestaat uit vier 

blokken van ieder zes lesuren. De 
cursus gaat dieper in op de onder-
werpen die behandeld worden tijdens 
de cursus Jeugd EHBO A zoals ern-
stige bloedingen en ontwrichtingen. 
Na afloop doe je exa men voor het 
getuigschrift jeugd EHBO B. 

Dijckstate 
In dit cursusjaar werden de eerste 
EHBO-vaardigheden aangeleerd en 
leerden de cursisten hoe het mense-
lijk lichaam in elkaar zit. De geleer-
de vaardigheden werden geoefend 
met ‘praktijkgevallen’;  enthousiaste 
jongeren van de afdeling en andere 
vrijwilligers speelden met verve de 
rol van slachtoffer tijdens de lessen 
in Dijckstate. Ook ging de groep op 
locatie naar een boerderij waar diverse 
ongevallen hadden ‘plaatsgevonden’. 
Midden tussen de koeien kregen twee 
boeren onenigheid waarbij de één de 
ander met de riek te lijf ging.

N og meer
Het Rode Kruis verzorgt al ruim 
twintig jaar Jeugd EHBO cursussen. 
Na de A en B cursus blijven veel jon-
geren vrijwilliger van het Rode Kruis. 
Naast EHBO wordt er ook aandacht 
besteed aan de zorg voor de hulp-
behoevende medemens en doet men 
iets aan het wonden ‘namaken’. De 
jongeren nemen deel aan Eerste Hulp 

evenementen en leveren maandelijks 
hun aandeel aan de wandelmiddagen 
met de bewoners van het St. Elisa-
beth-verpleeghuis in Lage Vuursche. 
Sinds vorig jaar geven de jongeren 
ook zelf les!  Ze ‘onderwijzen de 
mobieltjesleer’ aan mensen, die de 
werking van hun mobiel niet goed 
beheersen. En dit zijn zeer zinvolle 
avonden gebleken!  

In september wordt er weer gestart 
met nieuwe Jeugd Eerste Hulp cur-
sussen. Iedereen die in het voorjaar 
van 2010 elf jaar wordt is welkom. 
Ook de thans afgestudeerden kunnen 
een vervolgopleiding starten. 
En ook jongeren vanaf 15 jaar zijn 
welkom!  Meer informatie is te ver-
krijgen via e-mail AvanHeeringen@
gmail.com

Je ugd E HB O  diploma’ s uitgereikt
door  H en k  v an de B unt

Vorig jaar september is het R ode K ruis afd. De B ilt weer gestart met de Je ugd E erste Hulp cursussen. N egen 
jongeren kwamen elke woensdagavond naar de Maartensdijkse vestiging van S WO  De Zes K ernen De B ilt in 

Dijckstate aan het Maertensplein, om daar te leren hoe ze eerste hulp bij ongelukken kunnen verlenen.

De ge sl aagde n v oor  J eugd E erste H ul p A  z i j n:  M aur i ts T erl ouw , A nt al  A al -
berts, H enr i k e F reek e, E v a K at er, J ar c o M ei j eri nk , M ar i ek e Dek k er en G ert 
J an Sl oot w eg. De ge sl aagde n v oor  J eugd E erste H ul p B  z i j n:  C or né  v an 
V oor st en J ac que l i ne  de Z eeuw . T ez am en m et hun op-  en bege l ei ders al l e 
reden om  op de f ot o  te gaan.

De c ur si sten gi nge n o ok  op l oc a -
ti e naar  een boe rderi j , w aar  di v erse 
onge v al l en hadde n ‘ pl aat sge v onde n’ . 
T e m i dden v an de k oe i en k rege n tw ee 
boe ren one ni ghe i d, w aa rbi j  de é é n de 
ande r m et de ri ek  te l i j f  gi ng.

O pen Dag Zorgboerderij 
N ieuw Toutenburg

door  M ar i j k e Dri eenhui z en

De in januari gestarte Zorgboerderij N ieuw Toutenburg aan de Dorpsweg in Maartensdijk 
houdt zaterdag 23 mei een O pen Dag waarop het bedrijf, de mogelijkheden en de plannen 

voor de toekomst zullen worden toegelicht.

Shanna Z w enge r v ol gt  een l eerw erk traj ec t en houdt  z i c h he t l i ef st bez i g m et 
he t k l ei nv ee dat  op de Z or gboe rderi j  aanw ez i g i s. 

Om klanten naar ’t Maertensplein toe te lokken

geven winkeliers nu zegels voor mokken

die zijn heel exc lusief

met een koeienmotief

en je hoeft er niet veel voor te dokken

G uus  G eebel Limerick

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
28-5

Woe.
27-5

Vrij.
29-5

9,95

Do.
21-5

Woe.
20-5

Vrij.
22-5

9,95

Gebakken sliptongetjes
of

Gehaktbrood 
met groentenratatouille

Gebakken sardinefilets
of

Gestoofde konijnenbout

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Let op: donderdag 21 mei a.s. hele dag gesloten

Weekendtopper

Turkse Pizza

2,99uit de diepvries

nu 2 stuks voor

Heerlijk ! Weer asperges, hmm!
 

Wij hebben heerlijke Hollandse Asperges.
Dat is weer echt genieten.

 
Kom langs en geniet op:

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
Keuken gesloten om 21.00 uur

 
Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht. 

Vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden

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

Bistro De Egelshoek

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




