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‘Gemeente De Bilt scherp aan de 
wind’, is het motto van de Voor-
jaarsnota 2007. ‘Het college is er 
ondanks forse tegenvallers toch in 
geslaagd een investeringsprogramma 
goeddeels overeind te houden’, zegt 
burgemeester Gerritsen. B en W heb-
ben bijvoorbeeld zonder de burgers 
zwaarder te hoeven belasten geld 
weten te reserveren voor het 900-jarig 
bestaan van de gemeente in 2013. 
‘Dat heeft te maken met een behou-
dend financieel beleid. De begroting 
2010 laat zien dat het programma dat 
het college op zich heeft genomen 
gerealiseerd kan worden.’

M inim a
Wethouder Mittendorff vertelt dat 
ondanks de noodzaak om scherp aan 
de wind te varen, een aantal wensen 
gehonoreerd kan worden. Hij noemt 
de stevige extra uitgave voor het 
minimabeleid. ‘Ik ben trots op een 
gemeente die in deze tijd een slag 
kan maken.’ Er komen middelen om 
het vrijwilligerswerk te stimuleren 
en F ort Ruigenhoek te ontwikkelen. 
Muze in ’t Groen uit Groenekan kan 
daar door een bijdrage van 10.000 
euro deze zomer weer de romantische 
komedie Een Midzomernachtsdroom 
opvoeren.’ Als de raad akkoord gaat 
wordt de bezuiniging voor De Werk-
schuit vanaf 2012 met een bedrag van 
75.000 euro per jaar teruggedraaid. 
Dat is nodig om in het cultuurhuis 

mee te kunnen doen. Tot 2012 wordt 
de eerder voorgestelde bezuiniging 
aangehouden

E ensge z ind
Op het gebied van duurzaamheid 
meldt wethouder Ditewig dat binnen 
vier jaar acht bedrijfsauto’s vervan-
gen gaan worden door wagens op 
aardgas. ‘Ook het ruimtelijk beleid en 
het verkeersbeleid is overeind geble-
ven. We kunnen verder met de aan-
leg van een rotonde op de kruising 
Groenekanseweg-Soestdijkseweg.’ 
Ditewig wil nadrukkelijk stellen dat 
het college er in grote eensgezindheid 
is uitgekomen. Wethouder Kamminga 
kondigt aan dat per 1 juli de gegevens 
van de gemeentepagina op de website 
van de gemeente komen te staan. Op 
gemeentelijke pagina’s wordt 40.000 
euro bezuinigd door die nog maar in 

é é n medium te plaatsen. Daarvoor 
gaat een aanbestedingsprocedure van 
start. Wijk- en dorpsgericht werken 
loopt goed met een volledig team 
wijkcontactambtenaren en Buurtbe-
middeling komt op gang. 

Besp aringe n
Er zijn financieel nog wel de nodi-
ge vraagtekens. ‘In plaats van dat 
wij onze meerjarenbegroting netjes 
kunnen uitvoeren worden we gecon-
fronteerd met een korting in 2013 
van 3,6 miljoen euro’, aldus Kam-
minga. Besparingen zijn gevonden 
op de gemeentelijke berichtgeving 
en door het afstoten van gebouwen. 
Wat er uitspringt is de besparing 
op rentekosten van 650.000 euro en 
400.000 euro op personeel. De bespa-
ring op rentekosten ontstaat doordat 
de gemeente 5,25 procent als rente-

percentage hanteert. Dat is hoog in 
vergelijking met de marktrente. ‘Dat 
zijn de grootste klappers waarmee we 
op middellange termijn de zaak op 
de rit denken te houden. We hebben 
het niet kunnen dichttimmeren omdat 
nog veel onzeker is. Pas wanneer de 
mei-circulaire er is weten we meer. 
Die verschijnt meestal in juni.’

G estege n
De provincie Utrecht beoordeelt ieder 
jaar de begrotingspositie van de 29 
gemeenten in de provincie. De Bilt 
stond vorig jaar op plaats 25. Dit 
werd voornamelijk veroorzaakt door 
het vele dure onroerend goed in de 
gemeente, maar dat is nu gecorri-
geerd. De gemeente staat nu op plaats 

vijf. Wethouder Kamminga is blij 
met het meerjarensaldo. ‘Daar staan 
we op nummer é é n.’ Nog blijer is hij 
met plaats zeven als het gaat om de 
weerstandscapaciteit in de exploita-
tie. ‘Dat geeft vertrouwen dat we op 
lange termijn geen gekke dingen hoe-
ven te doen.’ Bij de begroting 2007 
kreeg de gemeente nog een laatste 
waarschuwing van de provincie. ‘Bij 
de rekening 2007 kwamen er com-
plimenten van toezichthouder. De 
begroting 2008 is zonder bedenkin-
gen goedgekeurd en positief onthaald 
door accountant.’ 

De Voorjaarsnota 2009 en de Jaar-
rekening worden op 16 en 18 juni 
behandeld door de gemeenteraad.

 D 66 gr ootste p artij  in 
ge m eente

Bij  de verkiez inge n voor h et E urop ees p arlem ent b eh aalde D 66 
m et 16,3 p roc ent van de stem m en in de ge m eente D e Bilt h et b este 

resultaat. D e VVD  kreeg 15,8 p roc ent, h et C D A 15,4 en de P VV 12,9 
p roc ent. G roenL inks b eh aalde 11,2 p roc ent, P vdA 9,9, C h ristenU nie/
S G P  6,9 en de S P  6,1 p roc ent. Van de niet ge koz en p artij en kreeg de 

P artij  voor de D ieren 3,6 p roc ent. D e overige  p artij en b leven b eneden 
de 1 p roc ent. D e op kom st lag m et 52,7 p roc ent b oven h et landelij k 

ge m iddelde.

Als met de cijfers van de Europese verkiezingen de gemeenteraad van De 
Bilt gekozen zou zijn, dan was de PVV met 4 zetels in de raad gekomen. De 
fractie PvdA& GroenLinks kwam dan op 6 zetels, D66 en VVD elk 5, het 
CDA 4, ChristenUnie en SGP samen 2 en de SP 1 zetel. Daarbij moet wel 
in aanmerking genomen worden dat de partij Bilts Belang bij deze verkie-
zingen niet meedeed. In de huidige raad heeft GroenLinks& PvdA 7 zetels, 
VVD 6, CDA en D66 elk 4, SP 3 en Bilts Belang, ChristenUnie en SGP elk 
1 zetel. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 3 maart 2010. [GG]

De volgende E uropese verkiez ingen z ijn over vijf jaar. 

Het college van Burgemeester en W ethouders is er eensgez ind uitgekomen.

G em atigd  op tim ism e b ij  p resentatie 
Voorj aarsnota 2007

door G uus G eebel

 ‘ In h et c ollege p rogr am m a staat dat de ontw ikkeling van de O Z B alleen trendm atig z al z ij n, tenz ij  er gr ote 
ram p en g eb euren. D ie ge b euren nu. N iettem in stellen w ij  de ge m eenteraad voor de O Z B m et niet m eer dan 

anderh alf  p roc ent te laten stij ge n’ , aldus w eth ouder K am m inga van f inanc ië n b ij  de p resentatie 
van de laatste voorj aarsnota van h et c ollege  van B en W  op  dinsdag 2 j uni.

DE JONG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

M eij ers en Z n BV
Installatieb edrij f
G as- W ater- C V en
O nderh oud
S anitair installaties
L oodg ietersw erk- dakw erk

G roenekan 0346 -  21 12 91

Als Mopper in de bunker gaat eten

dan zal hij dat niet gauw vergeten

eten wordt naar verluid

daar heel sterk gekruid

en explosief duur moet je weten

G uus G eebel Limerick
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P .K .N . -  O ntm oetings kerk  
M aartensdij k 

14 juni - 9.30 uur en 
K ap el H ollandsc h e R ading

14 juni - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

In beide diensten viering, 
dankzegging en 

nabetrachting Heilig Avondmaal

S t. M aartenskerk M aartensdij k
13 juni - 19.00 uur
14 juni - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P .K .N . -  P rotestantse G em eente 
D e Boskap el G roenekan

Grothelaan 1a
14 juni - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek

P .K .N . -  H erv. K erk G roenekan
14 juni - 10.00 uur

Dr. P.F . Bouter, Leerdam
14 juni - 18.30 uur

Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal

H ersteld H ervorm de K erk
G roenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

14 juni - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. J. de Boer, Rijnsburg

N ed. G er. K erk W estb roek
14 juni - 10.00 uur

Hr. P. Koenes, Amsterdam
14 juni - 18.30 uur

Hr. P. Weeber, Utrecht

P .K .N . -  H erv. K erk W estb roek
14 juni - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P .K .N . -  H erv. K erk 
L age  Vuursc h e 

14 juni - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
14 juni - 18.30 uur

Ds. A. Langerak, Achterberg

O nderw egk erkj e Blauw kap el
14 juni - 9.30 en 10.30 uur

Prof. Dr. B. Smalhout
Oecumenische dienst 
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor M aartensdij k en O m streken
Als h et gaat  om  een p erf ec t verz orgd e  b egr af enis 
of  c rem atie voor alle ge z indten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

G esp ec ialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

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

Voor direc te h ulp  z ij n w ij  dag  en nac h t b ereikb aar
Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

O ud p ap ier 
G roenekan
Op zaterdag 13 juni haalt het Rode Kruis afdeling Maartensdijk weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier vóór  
9.00 uur gebundeld of in dozen aan de weg te zetten.

O ud p ap ier M aartensdij k
Korfbalvereniging Tweemaal Zes haalt zaterdag 13 juni oud papier op in 
Maartensdijk. De papierwagens gaan om 9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

AN BO  op  tw ee w ielen
Met de ANBO (afd. De Bilt-Maartensdijk) blijf je in beweging en zie je 
veel op de fiets. Donderdag 11 juni vertrekt er om 9.30 uur weer een 25 
km. lange fietstocht, die langs onbekende paden en wegen zal voeren en die 
rond 12.30 uur zal zijn afgerond. Vertrek is bij de Biltse vestiging van SWO 
De Zes Kernen De Bilt aan de Jasmijnstraat. Ook niet-leden zijn welkom. 
Informatie: tel.: 030 2285493 of 030 2201295.

In D ialoog 
Op donderdag 11 juni wordt in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, te 
Bilthoven in de reeks ‘In Dialoog’, een openbare avond onder leiding van 
Mevrouw Dorien Q uik gegeven. Een uitspraak van Boeddha Shakyamoeni 
en een uitspraak van de filosoof Kahlil Gibran worden met elkaar in ver-
band gebracht. In deze Dialoogavond betreft het de volgende uitspraken. 
Boeddha zei: ‘Wees een eiland voor jezelf’. Kahlil Gibran zei: ‘De een-
zaamheid is een stille storm, die al onze dode takken afbreekt‘.
Na een korte introductie worden ‘in dialoog’ de beide uitspraken nader 
onderzocht. De avond is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 19.30 
uur en eindigt om 22.00 uur. Een donatie voor het weeshuis in Cambodja is 
zeer welkom. De bibliotheek zal op deze avond aanwezig zijn. Voor infor-
matie: zie website www.stichtingbodhisattva.eu, e-mail info@ stichtingbo-
dhisattva.eu, of secretariaat tel: 06 28373039.

W estb roekse b az aar voor L ib eria
D e S c h ool m et de Bij b el ’ t K om p as in W estb roek h oudt donderdag 

11 j uni a.s . een b az aar. L eerkrac h ten, leerlinge n en ouders slaan dez e 
dag de h anden ineen om  ge ld in te z am elen voor z ow el de eige n sc h ool 

als een sc h ool in L ib eria.

Ieder jaar worden er op ’t Kompas twee acties gehouden waarmee geld 
wordt opgehaald voor een goed doel. Oud-leerlinge Janneke Lam benaderde 
de school iets voor Liberia te organiseren. Janneke is met Mercyships (een 
christelijke organisatie die hoop en genezing wil brengen naar ontwik-
kelingslanden) in Liberia geweest. Daar ontmoette zij Anneke en Mambu  
Q uoi-de Kok, die zich vol passie en naastenliefde inzetten voor de weder-
opbouw van Liberia. Samen met onder meer voormalig kindsoldaten voeren 
zij opdrachten uit in het aanleggen en onderhouden van waterputten en sani-
taire installaties en steken zij veel energie in hulp aan mensen in de directe 
omgeving en het voorbereiden en uitvoeren van missionaire activiteiten.  
Mambu en Anneke hebben hun activiteiten ondergebracht in een lokale niet-
gouvernementele organisatie Manneka. 

Baz aar
Om de activiteiten van Anneke en Mambu mogelijk te maken is veel nodig. 
Met de bazaar hoopt de school veel geld in te kunnen zamelen, wat gedeel-
telijk gebruikt zal worden voor het verbouwen, uitbreiden en inrichten van 
een school in het geboortedorp van Mambu. Ook zal er een gedeelte apart 
worden gezet voor de jubileumweek die ‘t Kompas in juli hoopt te houden in 
het kader van haar 30-jarig bestaan. Van 16.30 tot 19.30 uur is er op donder-
dag 11 juni van alles te doen in en rond de school. Met onder meer een breed 
scala aan spelletjes, een autowasstraat, verkoop van zelfgemaakte spullen en 
de verkoop van eten en drinken is een bezoekje aan de school aan de Prinses 
Christinastraat deze dag zeker de moeite waard.

Ju b ileum b oek 
125 j aar Z ang Veredelt

Op 8 september 2009 bestaat de Koninklijke Biltse zangvereniging Zang 
Veredelt 125 jaar. Die dag zal tijdens een feestelijke receptie in gebouw De 
Schakel in De Bilt de presentatie plaatsvinden van het boek ‘125 jaar Zang 
Veredelt, de geschiedenis van een koor’. Geïnteresseerden in de geschie-
denis van de oudste vereniging van de gemeente De Bilt kunnen dit boek 
tot 1 juli a. s. bestellen voor €15,00. Daarna kost het € 17,50. Een inte-
kenformulier is geplaatst op www.zangveredelt-debilt.nl, Jitte Roosendaal  
tel. 030 2210177 of e-mail jitte.roosendaal@ casema.nl Voor informatie: 
secretariaat. tel. 030 2203030 of e-mail zangveredelt@ hotmail.com. 

Volle E vange lie G em eente 
op  R adio 5

Op zondag 19 juli 2009 wordt op Radio 5 om 17.02 uur een samenkomst 
uitgezonden van de Volle Evangelie Gemeente De Bilt e.o., vanuit de 
Evangeliekapel, Nieuwstraat 47 in De Bilt. De opname vindt 12 juli a.s. om 
10.00 uur plaats tijdens de zondagochtendsamenkomst. Voorganger is pas-
tor Hans Cramer, die spreekt over zekerheid en vertrouwen door het geloof 
in Jezus Christus. De samenzang in deze samenkomst, geleid door pastor 
Adri van der Mast, wordt begeleid door het combo van de Volle Evangelie 
Gemeente onder leiding van Tineke van der Meulen. Verder is er medewer-
king van het Kurios Klarinet Kwartet.

U nieke z angw orksh op  tij dens K orenveldf estival
Tijdens het Korenveldfestival (festival voor koren uit de provincie Utrecht), 
dat op 13 juni plaatsvindt in De Bilt zal een speciale zangworkshop het 
festival onderstrepen. De workshop wordt gegeven door Carolien van 
der Hulst. Zij is zangcoach van de professionele organisatie Zangwerk. 
De workshop zal in het teken staan van de zeven zonden van de schilder 
Jeroen Bosch. Het festival wordt afgesloten met liederen gezongen door 
het mannenkoor The Dutchman, uit Houten, bekend van het tv-programma 
Korenslag. Voor € 7,50 kan aan de workshop worden deelgenomen; dit 
is inclusief de toegang tot het gehele festival van 12.00 uur tot 18.00 uur. 
Het festival vindt plaats in de Opstandingskerk, 1ste Brandenburgerweg 34 
in De Bilt. Kaarten zijn vooraf te bestellen via koren.veld@ gmail.com of 
telefonisch 030 2292829.

D at w il ik ‘ ef f e’  kw ij t...
Sluipverkeer Westbroek aangepakt

Si nds 1995 is het sluipverkeer door W estbroek een doorn in het oog. O p ini-
tiatief van de bewoners z ijn in 2006 de besprekingen met de gemeente weer 
opgepakt. Begin 2008 werden uiteindelijk de borden geplaatst. V anuit de 
richting Maartensdijk is W estbroek voor niet- inwonenden niet meer toegan-
kelijk in de ochtendspits. ’ s Middags is doorgaand verkeer verboden vanaf 
de richting Maarssen/ G ageldijk. Acties tegen het sluipverkeer leidden niet 
alleen tot dez e beslissing, waarbij dorpsbewoners tijdens een bijeenkomst in 
het dorpshuis z elf konden kiez en uit drie oplossingsalternatieven, maar ook 
tot de instelling van een Dorpsberaad. Z odat de lijnen met de gemeente in de 
toekomst nog korter kunnen.
In het bovenstaande staat verwoord (Burgerjaarverslag in bijlage bij De Vier-
klank) dat door de gemeente De Bilt het sluipverkeer in Westbroek is aange-
pakt. Inderdaad, er zijn borden geplaatst, maar er wordt niet gehandhaafd. Dus 
het sluipverkeer kan gewoon door Westbroek blijven rijden. Momenteel staan 
wij ´ s ochtends weer lang te wachten totdat wij kunnen oversteken om de 
kinderen naar school te brengen. Ja, inderdaad brengen. Je kunt de kinderen 
niet alleen naar school laten gaan. Stand van zaken is dat de situatie slechter is 
dan voor november 2008. Wordt het niet eens tijd dat er echt iets aan gedaan 
wordt, zoals ook is toegezegd?  
 
C . W ijnen,  W estbroek
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In de dienst gaf ds. Kruijmer ook een 
kort overzicht van de geschiedenis 
van de Vuursche. Al in het jaar 953, 
dus ruim duizend jaar geleden, stond 
daar een voornaam herenhuis, waar-
van keizer Otto de bezitter was. Later 

was het in bezit van Baldrik, daarna 
van Coenraad, beide bisschoppen van 
Utrecht en vervolgens van het kapit-
tel St. Jan. Het huis werd in 1385 aan 
F rederik van Drakenburg beleend. 
Toen kreeg het de naam Drakestein 

de Vuursche, om het te onderscheiden 
van Drakenburg bij Eemnes. In het 
jaar 1640 werd Ernst van Rheede de 
eigenaar van Drakestein. In dat jaar 
werd kasteel Drakestein gebouwd in 
de achthoekige vorm, die het vandaag 
nog steeds heeft. 

Buurtsc h ap p en
Vanuit de verschillende buurtschap-
pen Den Dolder, Pijnenburg, Rid-
derdorp en Hees groeide het ver-
langen naar een eigen kerk. Vanaf 5 
juni 1657 werd iedere zondag dienst 
gehouden op de deel van boerderij 
‘de Stulp’ achter kasteel Drakestein. 
Voor de bouw van een kerk schonk 
Gerard van Rheede, zoon van Ernst 
van Rheede, een stuk grond. Hij aan-
vaardde ook het eerste ouderlingschap 
in de kerkelijke gemeente. In novem-
ber 1659 kon de kerk in gebruik wor-
den genomen, waarschijnlijk door de 
eerste eigen predikant, Nicolaas van 
Hasselt. 

W eldadig h eid
Ds. Kruijmer citeerde in de dienst 
uit de kerkenraadnotulen van 14 sep-
tember 1945: ‘Dit is de eerste Kerk-
vergadering na de capitulatie van 

Duitschland. Gememoreerd werd de 
wonderlijke verlossing van ons land 
en volk door den Heere van den duit-
schen tyran. Velen van ons volk zijn 
in concentratiekampen omgekomen 
en gefusilleerd voor het vuurpeloton. 
De Heere heeft onze gemeente Zijne 
gunste betoond. Gedurende septem-
ber ’44 tot mei ’45 is hier geweest 
een Duitsch munitielager, ’t groot-
ste van Nederland. Na de capitula-
tie een gevangenkamp van soldaten. 
Niemand van onze gemeente is door 
den Duitschers gedood. Kerk en pas-
torie totaal niet beschadigd. De Heere 
heeft ’t Kerk en gemeente wonderlijk 
wel gemaakt en ons volk ’t Vorsten-
huis teruggeschonken. Dat Zijn Naam 
geloofd worde! ’ 

De predikant noemde het in verwon-
dering en met dankbaarheid: ‘Welda-
digheid‘ (mensenliefde). Het woord 
vond ds. Kruijmer o.a. in de Bijbel in 
Psalm 48; reden om dit Bijbelgedeel-
te in deze preek centraal te stellen. Hij 
noemde de kerk van Lage Vuursche 

als meer dan een monument: ‘Het 
is een levend monument, omdat hier 
iedere zondag het Woord van God 
klinkt. Wij gedenken Gods weldadig-
heid iedere keer weer opnieuw in ‘het 
midden van Zijn tempel’. 

K ansel
Het is de enige kerk in het dorp dat 
een kleine 300 inwoners telt en jaar-
lijks door 1,5 miljoen toeristen wordt 
bezocht. De hervormde gemeente telt 
ongeveer 130 leden. In het kader van 
het jubileum zijn er diverse activi-
teiten. 

Op 7 november is er een gratis jubi-
leumconcert, waarin kerkmuziek 
uit vier eeuwen ten gehore wordt 
gebracht door verschillende musici. 
Op 28 november is er een jubile-
umbijeenkomst, waarin een nieuwe 
preekstoel zal worden gepresenteerd. 
Van de hervormde gemeente te Anke-
veen kon de preekstoel uit 1640 wor-
den gekocht. Deze wordt momenteel 
gerenoveerd.

Ju b ileum  kerk L age  Vuursc h e
door Henk van de Bunt

H et kerkge b ouw  van de h ervorm de ge m eente van L age  Vuursc h e viert dit j aar h et 350- j arig b estaan. 
Z ondag 7 j uni w erd h et j ub ileum  h erdac h t in een dienst w aarin de p laatselij ke p redikant ds. G . H . K ruij m er 

voorg ing. D e kerkenraad h ad voor dez e z ondag ge koz en om  een h erdenkings dienst te h ouden om dat 
op  5 j uni 1657  de eerste kerkdienst w erd ge h ouden op  de deel van b oerderij  ‘ de S tulp ’ . 

D e ge m eente b estaat dus 352 j aar en de kerk 350 j aar. 

Het interieur is gedeeltelijk veranderd. De oude banken z ijn vervangen door 
een aantal stoelen, waardoor de ruimte nu multifunctioneel is geworden. De 
verlichting is meer aan de statige sfeer van het gebouw aangepast en de korte 
golf infrarood halogeenverwarming is volkomen nieuw.

Ds. G ijsbert K ruijmer noemde jl. z ondag de Hervormde K erk van L age V uur-
sche een ‘ levend monument’ .

Het voorstel is als hamerstuk op de 
agenda geplaatst, maar wordt op 
verzoek van enkele leden toch in 
de gemeenteraad besproken. Rost 
van Tonningen houdt een verhaal 
over zijn werkervaringen in de jaren 
zeventig met moslims. ‘In de historie 
van dit land hebben wij decennialang 
getracht groepen zoals arbeiders en 
vrouwen te laten emanciperen. We 
zijn erin geslaagd de samenleving te 
ontzuilen om tot integratie te komen.’ 
Bij het voorstel voor een nieuw isla-
mitisch centrum in Bilthoven ziet hij 
tekenen van een zekere verzuiling. 
Ook dat er sprake kan zijn van een 
situatie waarin vrouwen zijn achter-
gesteld. Een ander bezwaar noemt hij 
een speelplaats die voor het centrum 
zou moeten worden opgeofferd.

G rondw et
Johan Slootweg (SGP) stelt dat in dit 
land vrijheid van godsdienst grond-
wettelijk is vastgelegd. ‘Dat recht 
kun je anderen niet onthouden. We 
kunnen alleen nog naar het bouw-
plan kijken en wat de maatschap-
pelijke effecten op deze locatie zijn.’ 
Op grond van wat het moskeebestuur 
heeft aangegeven denkt hij niet dat dit 
tot buitensporigheden zal leiden. Op 

grond van de grondwet kan hij niet 
anders dan instemmen, maar hij doet 
dat, uit godsdienstige overwegingen, 
met pijn in het hart. Nico Jansen 
(ChristenUnie) zou de vormgeving 
van het gebouw graag geïntegreerd 
zien in de omgeving, zonder minaret. 

Z akelij k
Anne de Boer (GroenLinks& PvdA) 
komt tot de conclusie dat helder 
en duidelijk is dat er een waardige 

gebedsruimte moet komen. Anne-
ke van Heertum constateert dat het 
bouwplan, gelet op de zorgvuldigheid 
waarmee het tot stand is gekomen, 
waardering verdient. ‘Wij vinden dat 
een organisatie van welke kleur of 
signatuur dan ook, die met recht en 
rede de medewerking van de gemeen-
te vraagt voor een onderkomen, daar 
ook gewoon zakelijk mee behandeld 
moet worden. Dat geldt voor een 
moskee maar ook voor een golfclub.’

R ost van T onninge n 
tege n islam itisc h  c entrum

door G uus G eebel

‘ Ik m oet z egge n dat ik de toonz etting die h ier aan h et b egi n van de disc ussie is neerge legd  uiterm ate b etreur. 
Ik w ens m e daar ec h t van te distantië ren’ , aldus Anneke van H eertum  ( D 66)  b ij  de b eh andeling op  28 m ei in 

de ge m eenteraad van h et b ouw p lan voor een islam itisc h  c entrum  aan de N oorderkroon in Bilth oven. 
Van H eertum  gaf  dez e reac tie op  de b ij drage  van E b b e R ost van T onninge n ( Bilts Belang) , 

die als enige  tege n h et raadsvoorstel stem de.

Het terrein aan de N oorderkroon in Bilthoven waar het islamitisch centrum 
gedacht is.

D at w il ik ‘ ef f e’  kw ij t…
Volgens een poster op de deur van het gemeentehuis in de Bilt, wordt het 
steunpunt in het voormalig gemeentehuis Maartensdijk op 1 juli a.s. geslo-
ten. Wanneer heropening volgt wordt niet vermeld.
Als redenen worden genoemd: 
- Vakantie
- Mogelijke verplaatsing van de locatie naar het Maertensplein.
- Ontbreken van apparatuur om paspoorten te verstrekken.

Het is vreemd, dat die apparatuur in De Bilt wel is ontvangen. Nico Janssen 
merkte tijdens de raadsvergadering op dat de levertijd voor deze apparatuur 
21 weken is.
Als inwoner van Maartensdijk vraag ik me af of we wel een steunpunt terug 
krijgen.
Immers de makelaar vraagt 16.500 euro per jaar voor de oude Prymera en 
dat is toch wel wat veel voor een locatie die een paar dagdelen per week 
wordt gebruikt.

T jerk O osterhuis, Maartensdijk

P atricia K ok, C ommunicatieadviseur gemeente De Bilt, verwijst desge-
vraagd naar het artikel, van dez e week in de BiltBuis daarover. I eder jaar 
sluit het Se rvicepunt tijdens de z omerperiode. O p 29 juni 2009 verandert de 
aanvraagprocedure voor nieuwe reisdocumenten. Het servicepunt in Maar-
tensdijk beschikt niet over de benodigde technische middelen om de nieuwe 
aanvraagprocedure voor reisdocumenten te kunnen uitvoeren. Daarvoor 
is speciale apparatuur en programmatuur nodig. I n de komende maanden 
wordt bekeken of het servicepunt in een later stadium wordt heropend of dat 
het wordt verplaatst naar een andere locatie in Maartensdijk. 



Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

ZOMER-VOORDEEL ACTIE
REK MET DAMESKLEDING

DIVERSE ARTIKELEN

NU EXTRA VOORDELIG

3 
SLOGGI-SLIPS,
DE 4E GRATIS

SLOGGI

DAMES
+

HERENSLIPS

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

Openingsactie

Aardbei
slagroom

trakteertaart
NU € 5,50
(normaal € 7,95)

Bikeshop-Loosdrecht
ood eg  •  CP  oo dre ht

el      
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Nieuw in onze collectie
 - Gieters v.a. 5,45
 - Handsproeiers v.a. 5,45
Mini schelp met plantjes  1,95
Geurende Lathyrus bos 3,95
Pioenen 2 bos 9,95
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Bert Bos: ‘Er waren al een jaar gele-
den plannen om de achter de winkel 
gelegen bakkerij te verbouwen en op 
termijn zou de verouderde winkel 
ook wel eens vernieuwd zijn. Door 
de brand is alles wel in een enorme 
stroomversnelling geraakt. Zo rond 
week 38 van dit jaar moet alles klaar 
en voorbij zijn’.

Banket
Zaterdag 6 juni laten Bert en Anne-
mieke Bos ons zien, hoever de verbou-
wing is en tegelijkertijd kunnen we de 
omvang ervan constateren. Er komt 
een aparte ingang voor de medewer-
kers en er is ook een ruimte gecreëerd 
voor omkleden e.d. De banketbakkerij 
is gedeeltelijk bedrijfsklaar. Maandag 
8 juni gaat men er op beperkte schaal 
weer beginnen. Bert: ‘Er is voorlopig 
weinig bakcapaciteit. Normaal kon 
ik 15 bakplaten tegelijk verstouwen. 
Tot en met eind september kan ik er 
maximaal 4 tegelijk kwijt. We werken 
met tijdelijke ovens evenals met een 
tijdelijke koel-vriesinstalatie. Maar 
toch heeft het wel wat, dat we 53 jaar, 
nadat mijn grootvader hier begon, 
weer een herstart mogen en kunnen 
maken’. 

N ieuw b ouw
Bert en Annemieke hopen eind week 
24 de vergunning te krijgen voor de 
nieuwbouw van de 140 m2 groter 
geworden broodbakkerij. Alles is er 
klaar voor. De broodbakkerij krijgt 
een etage voor meelsilo, motoren-
ruimten, kantine en opslag e.d. Bij 
elkaar zal er straks een kleine 340 m2 
meer bedrijfsruimte zijn. De echte 
geluidproducerende apparatuur zal 
inpandig worden geïnstalleerd. Op 
het dak zal alleen afvoer via een paar 
pijpen enigszins uitstralen dat we hier 
met een bakkerij van doen hebben. De 
sloopvergunning was afgegeven en 
alle voorbereidingen mochten worden 
uitgevoerd. Bos hoopt de definitieve 
vergunning snel in huis te hebben. 
Het is de bedoeling om ook in de 
bouwvakvakantie door te gaan en in 
de middelste week van september de 
officiële opening te kunnen plannen.

W inkel
Bert en Annemieke kunnen niet wach-
ten tot zij alles letterlijk en figuur-
lijk weer in eigen hand hebben. Zij 
zijn enorm dankbaar voor de hulp 
van de collega’s van Eekeren (De 
Bilt/Utrecht) en naamgenoot Bos uit 

Maarsbergen. Het personeel van de 
Maartensdijkse bakker werkt tijde-
lijk in de productie van de collega’s 
en twee extra vrachtwagens zorgen 
voor het vervoer van het daar gebak-
ken brood naar de winkels in Den 
Dolder, Hilversum en Maartensdijk 
(Maertensplein). Vanaf donderdag 11 
juni zal dus ook de winkel aan de 
Dorpsweg weer bevoorraad dienen te 
worden. De totaal vernieuwde win-
kel zal ook volgens het beproefde 
concept aan het Maertensplein gaan 
draaien. De combinatie van zelfstan-
dig winkelen: zelfbediening en klant-
gerichte assistentie, zoals brood snij-
den, snacks warmen, banketverkoop 
en afrekenen is een succes gebleken 
in de andere vestigingen en daarom 
was de keuze voor het pand aan de 
Dorpsweg snel gemaakt. 
Bert en Annemieke hopen en ver-
wachten, dat de ‘loop’ aan de Dorps-
weg er weer snel in zal zitten: ‘’t Is 
alleen al goed voor de passanten. Na 
een maand, dat de winkel al dicht 
was, stopten er op een dag nog zes 
passanten, met de gedachte dat hier 
toch een winkel was. Die stoppen 
vanaf donderdag in ieder geval niet 
meer tevergeefs. En waar de ande-

re klanten hun brood willen halen, 
mogen zij zelf bepalen; als het maar 
bij Bos is’. 

Een ‘aardbei-slagroomtrakteertaart’ is 
de enige bescheiden actie ter gele-
genheid van de opening. Straks in 
september kan men dan nog met iets 
anders echt uitpakken. Tenslotte is 

de heropening van het pand aan de 
Dorpsweg slechts een beperkt onder-
deel van de veel groter dan gedacht 
uitgevallen (ver-)nieuwbouw. Op het 
nadeel van de brand had natuurlijk 
niemand gerekend, maar heel soms 
moet ook Bert Bos denken aan de 
Cruyffiaanse paradox: ‘Ieder nadeel 
heb z’n voordeel’. 

Bakker Bos h erop ent aan de D orp sw eg
door Henk van de Bunt

D e w inkel van b akker Bos aan de D orp sw eg gaat  donderdag 11 j uni w eer op en. H et p and aan de D orp sw eg 
in M aartensdij k w erd vrij dag 3 ap ril ‘ s m iddag ge trof f en door een b rand. P rec ies tw ee m aanden w aren 

w inkel, b akkerij en en w oninge n op  de eerste verdiep ing onb ruikb aar. M aandag 8 j uni w ordt er w eer b anket 
‘ ge b akken’  en vanaf  donderdag 11 j uni kan m et h et volledig e assortim ent in de w inkel w eer verkrij ge n.

Bert en Annemieke Bos heropenen op 11 juni het pand aan de Dorpsweg in 
Maartensdijk.

Roefelen is het Vlaamse woord voor 
snuffelen en ontdekken. Kinderen van 
8 tot 12 jaar snuffelen op roefel-
dag bij bedrijven die zich daarvoor 
hebben aangemeld. Bij De Tolboom 
geeft Willemieke een rondleiding. 
Ze vertelt dat de melkkoeien op de 
zuivelboerderij het hele jaar op stal 
verblijven en dus niet naar buiten 
gaan. ‘Dat vinden de koeien best fijn. 
Ze hebben een regelmatig leven en 
produceren meer melk dan wanneer 
ze buiten lopen.’ Op de leerlingen 
maakt een grijze dikbil de meeste 
indruk. Ook valt een koe met horens 
op. Willemieke vertelt dat de die-
renarts bij de geboorte van een kalf 
meestal direct de horens verwijdert, 
omdat koeien elkaar daarmee kunnen 
verwonden. Bij deze koe is dat niet 
gebeurd. ‘Maar ze is heel lief, je kunt 
haar best aaien.’

K aassoorten
Henrike heeft goed opgelet en weet te 
vertellen dat de boer 150 koeien heeft, 
waarvan 75 melkkoeien. Boer of boe-
rin willen de roefelaars niet worden, 
vooral als ze horen dat de boer iedere 
morgen al om half vijf de koeien 
gaat melken. En dat alle dagen van 
de week. Er zijn ook koeien die wel 
buiten zijn. ‘Dat zijn pinken, jonge 
koeien die nog geen melk geven’, 
vertelt Willemieke. Bij De Tolboom 
bezoeken de roefelaars ook de win-
kel die erbij hoort en krijgen ze een 

ijsje van de zaak. Er wordt ze verteld 
welke soorten kaas verkocht worden 
en waar die vandaan komen. De kaas 
van koeienmelk komt uit Ede en de 
geitenkaas uit Hoogblokland, dat in 
de Alblasserwaard ligt. Er wordt ook 
biologische kaas verkocht. ‘Dat is 
kaas zonder giffen’, zegt Antal. Wil-
lemieke vertelt ook nog dat bij De 
Tolboom paarden gestald worden en 
dat er kinderpartijtjes worden gehou-
den. Je kunt er ook boerengolfen. 

D e Vierklank
Het tweede deel van de roefelstage 
is op het kantoor van De Vierklank. 
Annelieke laat zien hoe de krant 

op een beeldscherm tot stand komt. 
‘Heel anders dan ik verwacht had’, 
zegt Resada. Met Guus en Henk gaan 
de roefelaars aan de slag om met de 
indrukken die ze bij De Tolboom en 
De Vierklank hebben opgedaan een 
stukje voor de krant te maken. Er 
wordt verteld hoe een krantenartikel 
eruit moet zien en hoe belangrijk de 
kop van een artikel is, omdat veel 
mensen op basis van de kop besluiten 
een artikel te gaan lezen. Henrike, 
Antal en Timothy van de School met 
de Bijbel werden begeleid door Eve-
lien Aalberts. Demi, Jaimie en Resada 
van de Maarten Luther Kingschool 
door Kees Boom.

‘ K aas z onder gi f f en’
door de roefelaars

W oensdag  3 j uni w as h et roef eldag in de ge m eente D e Bilt. Z es leerlinge n van de S c h ool m et de Bij b el en de 
M aarten L uth er K ings c h ool uit M aartensdij k roef elden b ij  z uivelb oerderij  D e T olb oom  in M aartensdij k en 

h et kantoor van D e Vierklank in G roenekan. Z e m aakten er voor de krant een verslag van.

De leerlingen bij de pinken.

Buurtdag 2009 
Bew onersverenigi ng 

Op zaterdag 13 juni organiseert de bewonersvereniging Tolakkerweg e.o. 
in Hollandsche Rading de jaarlijkse buurtdag voor alle bewoners aan de 
westkant van Hollandsche Rading.
Het programma kent de Algemene Ledenvergadering van de bewonersver-
eniging in het bijgebouw van de Adventkapel, Tolakkerweg 14 van 16.00 
tot 17.00 uur, een voetbaltoernooitje voor de schoolgaande jeugd van 17.00 
tot 18.00 uur op het ‘Rechthoekje’ aan de westzijde van de Tolakkerweg 
(Inlichtingen en aanmelden bij Charles Bruns, tel: 035 5770857; voor 
alle deelnemers is er een leuk aandenken) en vanaf 18.00 uur de jaarlijkse 
Buurtborrel op dezelfde locatie. Allerlei drankjes en hapjes staan tegen 
kostprijs klaar. Alle bewoners van de Tolakkerweg en de omliggende straten 
zijn van harte welkom.

O verdrac h t 
onderh oud m onum ent

Leerlingen van de Groen van Prinstererschool in De Bilt hebben het ver-
zetsmonument bij gemeentehuis Jagtlust geadopteerd. Zij verzorgen al 
jaren het onderhoud ervan en bij de dodenherdenking op 4 mei ontsteken ze 
altijd de vlam bij het monument. Elk jaar draagt groep 8 de onderhoudstaak 
over aan de leerlingen van groep 7. Dat gebeurde nu op woensdag 28 mei. 
Voordat zij naar het monument gingen werden de leerlingen ontvangen in 
de oude raadzaal van Jagtlust. Daar waren behalve de burgemeester ook 
mevrouw Balk en de heer de Wolf aanwezig. Zij zijn familieleden van oor-
logsslachtoffers waarvan de namen op het monument staan. Mevrouw Balk 
hield een aangrijpend verhaal, waarna de leerlingen een presentatie hielden 
over vrijheid, discriminatie en verdraagzaamheid. Bij het monument gaf 
burgemeester Arjen Gerritsen uitleg over de symbolen op het monument. 
[GG]

De leerlingen die komend schooljaar het monument hebben geadopteerd.
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in de 

Vierklank!
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Bel dan 

0346
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Bedankt voor het vertrouwenD66

Maertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

20 juni: Vaderdagmarkt
Grote Sieradenverkoop

Opbrengst bestemd voor:
Weeshuis Stichting Kiro in Bulgarije
Weeshuis St. Pauls in Nairobi, Kenia

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

 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

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

kopieerpapier

 pinrollen

  kassarollen

drumkits

 tonercartridges

  inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

VOLVO V40 1.8 EUROPA, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C,
RAD/CD/NAV, LMV, MLV, HALF LEDER, 120.000KM ............................................................  '03 €. 11.450,-

PEUGEOT
206 1.4 GENTRY 5 DRS, GRIS ICELAND, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, 98.000KM ..................  '01 €. 5.950,- 
206 SW 2.0 16V GTI, GOUD MET., LMV, CLIMATE C., RAD/CD, ER, CV, ABS,
LEER/ALCANTARA, REGENS., TREKH., AIRBAGS, ESP, 110.000 KM .................................  '03 €. 7.950,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET, ELEC KAP, ER, CV,
SB, RAD/CD, LEDEREN INT, 145.000KM .............................................................................  '00 €. 8.250,-
307 SW 2.0 HDI NAV TECH, GRIJS MET, RAD/CD/NAV, LMV, ER, CV,
CRUISE C, CLIMATE C, ABS, AIRBAGS, 163.000KM ...........................................................  '05 € 8.250,-
407 2.0 16V XS, GRIS ICELAND, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB,
LMV, REGENS, RAD/CD, ABS, AIRBAGS, AFN TREKH, MLV, 101.000KM ............................  '05 € 12.500,-
607 2.2 16V PACK, ZWART MET, CLIMATE C, CRUISE C, ESP,
PARKEERS, RAD/CD WISS/NAV, ABS, AIRBAGS, LEDER INT, 138.000 KM ........................  '05 € 18.500,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C1 5 DRS, GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, S PAKKET, 15.000 KM .................  '08 € 8.950,- 
CITROËN XSARA BREAK 1.6 16V, GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB,
LMV, CLIMATE C, MLV, RAD/CD, TREKH, AIRBAGS, 52.000KM ..........................................  '04 € 8.950,- 
CITROËN PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C., ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, 
AIRBAGS, CLIMATE C., 75.000 KM ......................................................................................  '06 €. 14.750,-
CITROËN XSARA 1.6 16V, GRIS ICELAND, CLIMATE C, ER, CV, SB, 70.000KM .................  '00 € 4.750,-
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,
CRUISE C, ABS, RAD/CD, TREKH, 150.000KM ...................................................................  '03 €. 8.500,-
CITROËN BERLINGO 1.9 D, ROOD, ER, CV, SB, RAD/CD, 108000KM ................................  '00 €. 3.950,-
RENAULT CLIO 1.4 16V 5 DRS, D BLAUW, ER, CV, SB, CLIMATE C, 100.000KM, ..............  '03 €. 6.500,-
FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI, ZILV GRIJS MET, AIRCO, SB, 62.000KM ..................  '06 €. 7.950,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 205 1.6 AUT 5DRS, BLAUW MET, ER, CV, SB, 103.000KM .................................  '91 €. 1.500,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

EX

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

Tagliatelle kipschotel

100 gram 0,99

Vers gesneden
Snijboontjes

400 gram 1,49

Grote Hollandse
Komkommers

2 voor 1,00

Mooie
Witlof

héél kilo 1,00
Grote malse

Kropsla
2 voor 1,00

Verse
Pluksla

zak 150 gram 1,00

Hollandse
Trostomaten

héél kilo 1,00    

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 13 juni

Donderdag = Piekendag Alle Stamppotten en Rauwkostsalades .......... 200 gram 200 gram € 1,-

Vers gesneden
Ananas

2e bak Gratis!!

De lekkerste
Mango's

2 voor 1,49

Hollandse
Bramen, Frambozen,
Rode bessen of Blauwe bessen 

3 bakjes naar keuze 5,00

Vers van de Traiteur
Psari Sto Fourno
grieks gerecht 

100 gram 0,99

Ravioli gevuld met gehakt
in tomatensaus

100 gram 0,99
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‘Natuurlijk gaan we er een feest van 
maken’, zegt contactman van Hart 
in Beweging Paul van der Linden 
in De Bilt. ‘Zaterdag 13 juni vanaf 
14.00 uur gaan we leuke dingen doen. 
Wandelen, een clinic, fietsen en nog 
veel meer. Natuurlijk is er thee. We 
vieren dat op en rond ‘Hartenark’ 
op het voormalige Berg en Bosch 
terrein. Een sportieve en gezellige 
middag met aansluitend een koud 
buffet. Kom maar kijken. We hebben 
ook mooie plannen. Er wordt gewerkt 
aan het oprichten van een dames 
Sport-  en Spelgroep, want vrouwen 
willen liever met elkaar dan met 
mannen samen sporten. Het komende 
seizoen hopen we ook met een Sport 
en Spelgroep voor mensen uit Maar-
tensdijk en omgeving in De Vierstee 
te kunnen beginnen. Doordat we flink 
groeien, zoeken wij ook mensen die 
sporters willen begeleiden.’

U itnodigi ng
In januari van dit jaar heeft De Vier-
klank al eens een verslag gemaakt van 
een avond van de Sport en Spelgroep 
De Bilt. We zagen hoe mensen uit 
de omgeving, ook uit Maartensdijk 
en Groenekan, in de sportzaal aan-
gepast en onder deskundige leiding 
met veel plezier aan het bewegen 
en sporten waren. ‘We doen dat elke 
woensdagavond’, zegt Paul van de 

Linden. ‘Iedereen die het prettig vindt 
om kennis te maken met de Sport en 
Spelgroep is van harte uitgenodigd 
om eens op een avond te komen 
kijken of mee te sporten in de Kees 
Boekehal aan de Kees Boekelaan 18 
te Bilthoven. Het tijdstip is van 19.00 
tot 20.30 uur.’

Ac tiviteiten
Sinds januari van dit jaar is de stich-
ting Hart in Beweging opgegaan in de 
grote landelijke organisatie ‘De Hart 
en Vaatgroep’. Dat is een patiëntenor-
ganisatie voor mensen met een hart- 
en/of vaataandoening. De activiteiten 
zijn legio. Er zijn regiocontactbij-

eenkomsten, een info-lijn, themabij-
eenkomsten, cursusaanbod, speciale 
trainingen en nog veel meer. ‘De Hart 
en Vaatgroep’ is als partner van de 
Nederlandse Hartstichting zelf ook 
ontstaan uit het samengaan met een 
reeks van verenigingen op dit terrein. 
Deze bundeling biedt meer mogelijk-
heden en leidt tot een krachtiger stem 
in de zorg, politiek en maatschappij, 
want ruim é é n miljoen mensen in 
Nederland heeft te maken met een 
aandoening aan hart of vaten.’
Nadere informatie wordt graag gege-
ven door Peter Stadhouder tel. 06 
27060573 of Paul van der Linden 06 
28975100 

F eest en nieuw e plannen ook voor M aartensdi j k

S tic h ting H art in Bew egi ng D e Bilt
w ordt 25 j aar

door K ees P ijpers

D e S p ort en S p elgr oep  van de stic h ting H art in Bew egi ng ( H IB)  af deling D e Bilt viert z aterdag 13 j uni h aar 
25 j arig j ub ileum  op  h et terrein van Berg en Bosc h  m et een sp ortieve en ge z ellige  m iddag. D e stic h ting m aakt 

sinds kort deel uit van de gr ote landelij ke organ isatie ‘ D e H art en Vaatgr oep .’  

P aul van der L inden.

D e toekom st van G roenekan
door Sy lvia van der L aan

D insdagavon d 27 m ei w as er in dorp sh uis de G roene D aan 
in G roenekan ge lege nh eid om  h et voorontw erp  van h et nieuw e 

b estem m ings p lan in te kij ken en vrage n te stellen. 
O p vallend veel b ew oners van de Veldlaan kw am en langs ;  

er z ou sp rake z ij n van toenam e van h et aantal h uiz en in dez e laan.

Een boekwerk van honderdzevenenvijftig pagina’s lag ter inzage op de 
tafel. Ook waren er grote kaarten aanwezig waarop getekend stond hoe 
Groenekan in de toekomst eventueel zou veranderen. Het boekwerk, te 
bekijken op de internetsite van de gemeente De Bilt, geeft een uitgebreid 
en interessant overzicht van de geschiedenis van Groenekan, maar infor-
meert ook over het aantal bedrijven, de rijksmonumenten, de vervuiling 
van grond, de luchtkwaliteit, de samenstelling van de bevolking etc. In 
het verslag wordt Groenekan getypeerd als een ‘villadorp met enkele oor-
spronkelijke boerderijen en doortrokken met lommerrijke lanen van het 
oorspronkelijke landgoed Voordaan’. Veel Groenekanners zullen zich kun-
nen vinden in die typering. Toch zijn er ook een aantal knelpunten in het 
dorp; deze punten komen met de regelmaat van de klok terug bij de bewo-
ners en gemeente. Deze knelpunten zijn ook in dit rapport terug te vinden: 
verdichting, bedrijfsontwikkeling, verkeer en veiligheid, verbreding A27, 
paardenhouderijen, verplaatsing school, nieuwe bestemming landgoederen 
en recreatieontwikkeling. 

P aniek op  de Veldlaan
Navraag bij de behulpzame heren van de gemeente leert dat op alle punten 
geen veranderingen te verwachten zijn binnen het nieuwe bestemmingsplan. 
Met uitzondering van de verdichting: in Groenekan bestaat de mogelijkheid 
tot uitbreiding van het aantal huizen tot negentien. In het verleden is op 
deze percelen toestemming verleend voor het bouwen van é é n of meerdere 
huizen. De verleende toestemming op de Veldlaan is het meest opvallend. 
Aan het doodlopende deel van de straat staat momenteel een charmant 
huis met rieten dak en er zou een rijtje van vijf huizen gebouwd mogen op 
deze plek worden volgens het bestemmingsplan. Opmerkelijk is dat in de 
hele Veldlaan rijtjes huizen van maximaal vier huizen te vinden zijn. Voor 
de bewoners van de Veldlaan reden tot paniek, want vijf huizen betekenen 
zeker vijf auto’s, maar waarschijnlijker tien auto’s erbij in de straat. De 
bewoonster van de huidige woning is verbaasd over alle commotie: zij 
woonde als kind al in de Veldlaan en is er vanaf 1982 weer teruggekeerd. 
Als het aan haar ligt, komen er huizen noch auto’s(zelf komt ze overal met 
haar fiets) bij in de Veldlaan. 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt ter inzage bij de gemeente 
tot en met 24 juni. Bezwaarschriften tegen de plannen kunnen ook tot die 
datum worden ingediend.

Blijft het z o?

O f wordt het dit?

Tijdens de inloopavond was er veel 
belangstelling voor het ontwikke-
lingsplan voor het gebied rondom de 
Melkweg. In het plan is plaats voor 
de bouw van een nieuw complex 
met drie basisscholen, een kinder-
dagverblijf, het Centrum voor Jeugd 
en Gezin, de bibliotheek, de muziek-

school en de werkschuit. Daarnaast is 
het voorstel om 170 nieuwe wonin-
gen te ontwikkelen, waaronder 25%  
sociale huur en 5%  sociale koop. Ook 
moet de openbare ruimte vernieuwd 
worden. De gemeente en de SSW 
starten niet zomaar met een dergelijke 
ingrijpende ontwikkeling. Afgelopen 

maanden is intensief overleg gevoerd 
met de SSW over de haalbaarheid 
van de plannen. Het resultaat is posi-
tief en wordt op 11 juni aanstaande 
behandeld in de commissie Burger 
en Bestuur. Op 25 juni aantaande 
buigt de gemeenteraad zich over de 
plannen.

Inloop avond p roj ec t M elkw eg druk b ez oc h t
O p  3 j uni organ iseerde de ge m eente sam en m et de S S W  een inloop avond over h et p roj ec t M elkw eg. 

Bew oners, b elangh eb b enden en b elangs tellenden w erden in de ge lege nh eid ge steld kennis te nem en van 
h et p roj ec t via p anelen m et p lankaarten en een m aq uette. Bovendien konden z ij  vrage n stellen aan diverse 

b etrokkenen van de ge m eente en de S S W . D e inloop avond is m et ruim  200 b ez oekers druk b ez oc h t.

Binnen het project Melkweg worden een Brede Sc hool en een C ultuurhuis ontwikkeld en samengebracht. Dit gebeurt 
in samenwerking met toekomstige deelnemers. Daarnaast bestaat het project uit woningbouw en de herinrichting van 
het openbare gebied. Het projectgebied ligt ten noorden en ten z uiden van de Melkweg in Bilthoven.  
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O ostveen of  S t. M aartensdij k.
F rans Eyck tot Zuylichem schrijft in 
zijn bovengenoemd artikel uit 1846, 
dat de gemeente St. Maartensdijk 
of Oostveen in het Arrondissement 
Utrecht, Kanton Maarssen ligt en tot 
het voormalig Nederkwartier van de 
provincie Utrecht behoort. In de leng-
te wordt de gemeente doorgesneden 
door den grooten weg van Utrecht 
naar het dorp Maartensdijk en het 
Gooiland, van dezen gaan vier wegen 
oostelijk naar de gemeente De Bilt, 
en aan welken een grooter of kleiner 
aantal huizen en boeren hofsteden 
gelegen zijn. De Noordelijkste van 
deze dwarswegen is het dorp Maar-
tensdijk, de tweede wordt genaamd 
de Nieuwe Wetering, de middelste 
is de Groenekan of Bisschops Wete-
ring, en de zuidelijkste, op een half 
uur afstand van de stad Utrecht, heet 

de Blaauw-Kapel. Aan den Westkant 
zijn eenige dwarswegen, waarvan 
alleen de Achterwetering met huizen 
bebouwd is. In het Noord Oosten, 
waar de Maartensdijksche landen 
tegen de scheiding van Gooiland en 
de Vuursche in een punt eindigen, 
vindt men op de kaart van Gooiland, 
door Reinier en Josua Ottens, de 
Gooijer-Schans gesteld, en op eenige 
kaarten van Schenk, Visscher en de 
Widt, vindt men niet alleen bij dat 
punt, maar ook aan den weg van 
Maartensdijk naar Hilversum op de 
scheiding van Gooiland, Gooijer-
Schansen aangewezen. De benaming 
Gooijer-Schansen zou doen vermoe-
den, dat zij ter verdediging van het 
Gooiland moesten dienen. 

Wij vinden in de aantekeningen van 
Buchelius op de Chronijk van Heda 
(pag. 30) dat de Graveningen (Pas-
cuum Graveningum), die in de VII-de 
eeuw door Karel Martel aan Wil-
lebrord gegeven werden, de streek 

lands zoude geweest zijn, die uit-
strekte over Oost- en Westbroek met 
Oostveen en St. Maartensdijk. 
Het dorp Maartensdijk heeft eene 
tamelijk ruime kerk met eenen houten 
spits. De kerk is geheel van baksteen, 
en schijnt, naar den bouwtrant te 
oordeelen in de 13e of 14e eeuw 
gebouwd, en later niet meer vergroot 
te zijn.
In het dorp Maartensdijk lag voorheen 
tegenover de tegenwoordige buiten-
plaats Beukenrijk een lusthuis van 
den laatsten Utrechtschen bisschop, 
F rederik Schenk van Toutenburg, het-
welk door, of naar hem, Toutenburg 
genaamd werd. Volgens eene plaat-
selijke overlevering, zou dit huis, ten 
tijde van den inval der F ranschen in 
1673, verbrand zijn. 
Aangaande de vroegere geschiede-
nis van deze dorpen en gehuchten, 
hebben wij zeer weinig kunnen 
opsporen. Alleen vindt men bij Heda, 
dat in 1386 de jurisdictie met de 
tienden van Herverskop, strekkende 
van den Hoesdijk (Hoofddijk) tot 
de Bisschopswetering (Groenekan), 
door Bernardus Proeys, een inwoner 
van Utrecht, aan het Capittel van St. 
Maarten overgedragen werd.
 Anno 1640 werd eene aanmerkelijke 
herstelling aan de kerk en toren van 

Maartensdijk gedaan, waaromtrent 
door Geërfdens werd goedgevonden 
de onkosten over geheel Oostveen 
om te slaan. De overlevering zegt, dat 
alstoen de spits op den toren gezet of 
vernieuwd is, en de koperen wijzer-
borden gemaakt. 
In 1673 waren in den polder van 
Maartensdijk door de F ransen, vijf 
bruggen afgebroken, misschien na de 
verovering van Naarden, om den toe-
gang naar de stad af te snijden.
Volgens de informatie op de web-
site van het landgoed Eyckenstein 
(www.eyckenstein.nl) werd F rans 

Eyck tot Zuijlichem na de dood van 
zijn vader in 1853 eigenaar van het 
landgoed. Hij heeft o.a. de drie km. 
lange Gezichtslaan aan laten leggen, 
oorspronkelijk de oprijlaan vanaf de 
Soestdijksestraatweg naar Eycken-
stein. Na de dood van F rans in 1876 
heeft zijn weduwe het landgoed ver-
kocht en werd de huidige fam. van 
Boetzelaer eigenaar. Enkele leden 
van de familie Eyck van Zuijlichem 
liggen begraven in de grafkelder aan 
de Koekoeksteeg (deze steeg ligt ten 
oosten van de Eikensteeg en loopt 
daarmee evenwijdig).

Kiek nou toch
's effe an…

D oor K oos K olenbrande r

Burge m eester E yc k tot Z uyl ic h em  b esc h reef  
de ge sc h iedenis van M aartensdij k

In 184 6 p ub lic eerde h et tij dsc h rif t ‘ U trec h t voorh een en th ans’  een b ij drag e van F .N .M . E yc k tot Z uyl ic h em  
over de ge sc h iedenis van M aartensdij k, ge titeld:  ‘ D e ge m eente O ostveen of  S t. M aartensdij k’ . D it tij dsc h rif t 

over de ge sc h iedenis, oudh eden en statistiek van de p rovinc ie U trec h t is vanaf  1843 uitge ge ven door  
N . van der M onde. F rans N ic olaas M arius E yc k tot Z uyl ic h em  w oonde op  h et landgoe d E yc kenstein in 

M aartensdij k, w aar h ij  op  26 augu stus 1806 w erd ge b oren als z oon van M aurits Jac ob  E yc k van Z uyl ic h em  
en F ranc ina Joh anna Burm an. H ij  volgd e in 1847 z ij n vader op  als b urge m eester van M aartensdij k.

F rans N icolaas Marius E y ck tot Z uij-
lichem.

N a de dood van F rans in 1876 heeft z ijn weduwe het landgoed verkocht en 
werd de huidige fam. V an Boetz elaer eigenaar ( foto 16- 05- 2009) .

L aatste bladz ijde van het artikel van 
E y ck tot Z uijlichem met een vergelij-
kende opgave van het aantal huisge-
z innen.

G rafkelder van de fam. E y ck van Z uijlichem aan de K oekoeksteeg.

Het tijdschrift ‘ U trecht voorheen en 
thans’  uit 1846.

Z om erlunc h  voor m antelz orge rs 
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert maandelijks ontmoetingsbij-
eenkomsten voor mantelzorgers (mensen die zorgen voor een zieke, gehan-
dicapte of hulpbehoevende uit hun directe omgeving). In deze ontmoetings-
bijeenkomsten kunnen mantelzorgers in een ontspannen sfeer praten en 
ervaringen uitwisselen met mensen, die in een vergelijkbare situatie zitten. 
Herkenning en erkenning van elkaars situatie kan veel steun geven. 
Ook in 2009 wordt de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie afgesloten 
met een gezamenlijke lunch op donderdag 18 juni a.s. van 11.00 uur tot  
±  13.30 uur (inclusief lunch). 
Deze laatste voorjaarsbijeenkomst is in De Biltse vestiging van SWO De 
Zes Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6. De kosten bedragen 3,50 euro p.p.
Aanmelden en betaling vooraf kan tot 12 juni a.s. bij de beide vestigingen 
ven SWO De Zes Kernen De Bilt: Maertensplein 96 te Maartensdijk of 
Jasmijnstraat 6 De Bilt. Voor nadere informatie: Willemien Hak of Lauk 
Spelberg, te bereiken onder telnrs. 0346 214161 of 030 2203490. 

R ode K ruis gi ng uit
De luxe touringcar was vol vorige week woensdag voor een bezoek aan de 
Amersfoortse Dierentuin op initiatief van het Rode Kruis afdeling Welfare. 
Vrijwilligers, onder leiding van Henny van Engelen, zorgden dat de dag 
vlekkeloos verliep. Onder de aanwezigen was ook Ineke Jooren. Zij woont 
in het gezinsvervangende tehuis Zideris, voorheen Ridderspoor, in Maar-
tensdijk. Ze kijkt elke weer uit naar de woensdagochtenden (eenmaal per 
14 dagen) van het Rode Kruis in Dijckstate die haar en met haar vele ande-
ren gezelligheid biedt. De dag in de dierentuin is haar goed bevallen. ‘Het 
was een gezellige dag, we hebben veel beesten gezien en lekkere broodjes 
gegeten en de sfeer pas prima’. 
Woensdag 17 juni a.s. staat er weer een ochtend gepland in Dijckstate. Deze 
activiteit loopt het gehele jaar door, dus ook in de zomermaanden. Henny 
van Engelen geeft graag meer inlichtingen over deze activiteit van het Rode 
Kruis (telefoon 0346 212729) [MD]

De lux e touringcar was vorige week woensdag voor een bez oek aan de 
Amersfoortse Dierentuin op initiatief van het R ode K ruis afdeling W elfare 
‘ uitverkocht’ .
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advertentie

Het dorpshuis is niet zonder slag of 
stoot tot stand gekomen. Joep van der 
Linden: ‘Rombout van Zwetselaar is 
de initiatiefnemer geweest. De kin-
deren van de Nijepoort en de School 
met de Bijbel hadden geen eigen 
gymzaal. De inspectie beklaagde zich 
over de slechte houding van de kinde-
ren op beide scholen. Toen werd het 
schoolzwemmen ingevoerd en voor 
de gymnastiek gingen de kinderen 
met de bus naar Maartensdijk om te 
sporten in De Vierstee. De toenmalige 
burgemeester Panis riep ieder jaar in 
zijn toespraak op Koninginnedag dat 
er een gymzaal moest komen. Zwet-
selaar was het zat en hij trommelde 
medestanders op in café -restaurant 
Bijloo (nu het wokrestaurant). Er werd 
besloten pressie uit te oefenen op Den 
Haag en dat gelukte: er werd subsidie 
toegezegd. In eerste instantie hadden 
de initiatiefnemers huis Voordaan op 
het oog: het kindertehuis was weg en 
het gebouw stond leeg. De kosten om 
het te verbouwen tot dorpshuis annex 
sportaccommodatie waren te hoog, 
dus viel het oog op de gemeentegrond 
achter huis Voordaan. In maart 1982 
werd daarvoor toestemming gegeven 
en op 24 juni 1983 werd de eerste 
steen gelegd. De officiële opening 
van De Groene Daan vond plaats op 
4 november 1983.

M osselavonden
De gymzaal van het dorpshuis werd 
en wordt gebruikt door de kinderen 
van de Nijepoort. Drie dagen per 
week wandelen de klassen met gym-
tassen op de rug over de Groenekan-
seweg. ‘Wat betreft verdere bezetting 
is het eigenlijk nooit echt uitbundig 
geweest’, vertelt Anton Merkens. 
‘Dat heeft ook te maken met het feit 
dat ervoor gekozen is om met vrijwil-
ligers te werken. In het begin waren 
er veel ideeën, bijvoorbeeld voor 
naschoolse opvang, maar dat is nooit 
echt van de grond gekomen. De gym-
zaal is gebruikt voor zaalvoetbal door 
de brandweer, voor vrouwenvolleybal 
en zaalhockey. In het dorpshuis is een 
jeugdhonk geweest (De Bunker) en 
er zijn vele feesten geweest op culi-
nair gebied: in de archieven zijn vele 
foto’s te vinden van kaas- en haring- 
en mosselavonden’. Het jeugdwerk 
Groenekan organiseerde op woens-
dag knutselmiddagen. Een aantal 
activiteiten is altijd gebleven in het 
dorpshuis: Sinterklaas, feesten van de 
Oranjevereniging, muziekuitvoerin-
gen, de avonden van Vrouwen van Nu 
(voorheen plattelandsvrouwen), gym 
voor ouderen, volksdansen, koersbal 
en yoga. De eerste yogalessen wer-
den gegeven door de legendarische 
F red van Beek die, winter en zomer, 

rondliep op open sandalen en met 
een grote houten ketting om zijn nek. 
Tegenwoordig wordt er ook aan spin-
ning gedaan, er vinden tentoonstel-
lingen plaats, de dorpsraad vergadert 
er en regelmatig wordt het dorpshuis 
verhuurd.

F eest voor iedereen
De toekomst van De Groene Daan 
is verzekerd: met de nieuwe brug 
uit 2008 is het dorpshuis bereikbaar 
vanaf de Grothelaan. Het uiterlijk 
(en innerlijk) van het dorpshuis is 
ontstaan in de beginjaren 1980 en dat 
kan niet iedereen waarderen. ‘Maar 
we moeten het er maar mee doen’, 
vindt Merkens,’ maar misschien zijn 
er mensen die ideeën hebben om het 
gebouw een wat meer eigentijds aan-
zien te geven. De beheerscommissie 
staat open voor nieuwe initiatieven 
die kunnen plaatsvinden in De Groe-
ne Daan, dus wie suggesties heeft, 
is van harte welkom en kan contact 
opnemen met Theo Verschuur via 
twverschuur@ hetnet.nl. 

Het feest op 12 en 13 juni heeft 
activiteiten voor iedereen: de basis-
schoolkinderen kunnen een workshop 
breakdance volgen of straatvoetbal 
spelen, er is theater en een workshop 
drummen, er kan wijn geproefd wor-

den, de burgemeester geeft het feest 
een officieel tintje en het digitale 
dorpsplein, www.dorpspleingroene-
kan.nl, wordt gelanceerd en natuurlijk 

kan er ook gewoon zomaar gepraat en 
geborreld worden. Het programma-
overzicht wordt deze week bij iedere 
Groenekanner persoonlijk bezorgd.

F eest voor G roenekanners 
in D e G roene D aan

door Sy lvia van der L aan

In h et w eekend van 12 en 13 j uni w ordt h et 25- j arig j ub ileum  ge vierd van dorp sh uis D e G roene D aan in 
G roenekan. Joe p  van der L inden w as b ij  de op ric h ting van h et dorp sh uis b etrokken in 1983. Anton M erkens 
is sinds 2006 voorz itter van de b eh eersc om m issie. D e ac tiviteiten van b eide h eren ge ven een aardig b eeld van 

verleden, h eden en toekom st van D e G roene D aan.

J oep van der L inden en Anton Merkens:  25 jaar G roene Daan.

R oef elen in de raadz aal
Schoolkinderen uit Bilthoven roefelden op woensdag 3 juni onder leiding 
van ‘burgemeester’ Dé siré e Schmalschlä ger in het gemeentehuis. Ze ver-
telt dat de kinderen als echte politici tot een besluit voor een plan wisten 
te komen. Tevoren had ze met de ‘raadsleden’ afspraken gemaakt over 
de werkwijze, zoals niet door elkaar heen praten. Er werden drie frac-
ties gevormd die een plan moesten ontwikkelen voor het veld tegenover  
Jagtlust. De drie fractievoorzitters kwamen het resultaat namens hun  
fractie in de raad toelichten. De eerste fractie wilde er een zwembad heb-
ben, de andere een hotel en de derde fractie wilde het terrein laten zoals het 
is omdat het mooie natuur is. Na de toelichting op hun plannen in de raad 
gingen de fractievoorzitters met elkaar in overleg en kwamen uiteindelijk 
met een gezamenlijk plan. Er moet een hotel met een zwembad komen, met 
veel natuur eromheen [GG]. 

Als echte polderaars wisten de raadsleden tot een gez amenlijk plan te 
komen. ( foto R inus Alberti)

Bij de behandeling van het raadsvoor-
stel stelt Van Maaren (CDA) voor 
het besluit uit te stellen om te pro-
beren alsnog tot een breed draagvlak 
te komen. Een meerderheid van de 
raad wil echter nu het besluit nemen, 
omdat niet verwacht wordt dat de ver-
schillende stromingen in Hollandsche 
Rading tot een gemeenschappelijke 
voorkeur gaan komen. 

Een duidelijke voorkeur voor variant 
A of B is er niet in de raad. Slootweg 
kiest in eerste instantie voor A omdat 
het snel gerealiseerd kan worden. 
Doedens (VVD) constateert dat uit-
stel niets oplost. ‘Er is verdeeldheid 
en die blijft, waar je ook voor kiest.’

P raktisc h e keuz e
‘Voor het college is de keuze tussen 
variant A of B geen principiële zaak, 
maar een praktische’, aldus wethou-
der Kamminga. ‘Als je geld uitgeeft 
moet je het goed doen en de moge-
lijkheid van gedeeld ruimtegebruik 
met de tennisvereniging leek ons voor 
de hand liggend. Dat is daarom de 
eerste keus van het college. De ten-
nisvereniging heeft uitgesproken daar 

een positieve grondhouding in te heb-
ben.’ Een gymnastiekzaal noemt hij 
een andere discussie. Het dorpshuis 
dat wordt voorgesteld is daar niet 
geschikt voor. Bij model B wordt 

het dorpshuis aangebouwd tegen het 
gebouw van de tennisvereniging. 
Door een gezamenlijke beheerstich-
ting te vormen kunnen ruimtes onder-
ling beter benut worden. 

R aad steunt c ollege voorstel dorp sh uis
door G uus G eebel

‘ G a aan de slag m et m odel B en kij k h oe ver j e kom t m et de tennisverenigi ng en als j e denkt dat gaat  w at 
lange r duren, sc h akel dan over op  m odel A. D at is p rec ies h et c ollege voorstel’ , aldus w eth ouder K am m inga. 

H ij  is b lij  dat de ge m eenteraad 28 m ei akkoord gi ng m et h et voorstel m odel B aan te w ij z en als 
stedenb ouw kundig m odel voor een nieuw  dorp sh uis in H ollandsc h e R ading en daarvoor ge ld 

op  te nem en in h et investering sp lan van de b egr oting 2010.

W ethouder K amminga dankt de raad voor de bereidheid nu het besluit te 
nemen.



Aanvrage n om  vergu nning  ( arti-
kel 41 W oningw et)  voor:
R egu liere b ouw aanvraag
•  Groenekan, Groenekanseweg nabij 

208, plaatsen stortkoker met pont-
eiland, 900m2 verharding;

L ic h te b ouw aanvraag
•  Holl.Rading, Adrie Piecklaan 25, 

oprichten dakkapel voorzijde;
•  Maartensdijk, Drakensteyn 18, uit-

breiden woning;
•  Maartensdijk, Drakensteyn 20, uit-

breiden woning;

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

Verleende sloop vergu nning
•  Maartensdijk, Kon. Julianalaan 46, 

uitbreiden woning (3-6-2009)
•  Maartensdijk, Merellaan 8, uit-

breiden woning (3-6-2009)

Verleende sloop vergu nning
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

173, slopen stal (4-6-2009)
•  Maartensdijk, Tolakkerweg 108, 

slopen bijgebouw (29-5-2009)

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

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

O p enb are kennisg eving  kap ver-
gu nning
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:

W estb roek:  
•  1 es, Kerkdijk 97 (28-05-2009) 

Hollandsche Rading:
•  1 berk en 10 coniferen, Spoorlaan 

59 Herplant (28-05-2009)

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, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van De 
Bilt maken bekend dat de volgende 
m elding 8.40  (Algemene maatregel 
van Bestuur) is binnen gekomen:
Aanvrage r:  dhr. A.J. Floor
Inric h ting:  Floor Beveiligingstech-
niek B.V. 

Adres:  Groenekanseweg 24, Groe-
nekan
O m sc h rij ving :  het veranderen 
van een inrichting. De verande-
ring bestaat uit het splitsen van een 
bedrijfsgebouw in twee delen. De 
bedrijfsactiviteiten vinden nu plaats 
aan de noordzijde van het gebouw. 
Betref t:  het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 

Tegen deze melding staat géén 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer. U kunt de melding inzien 
van 15 j uni tot 29 j uni 2009 in het 
gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 uur 
(of volgens afspraak).

Financiën

Jaarstukken van Bestuur Regio 
Utrecht in procedure
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt maken het vol-
gende bekend. 
De gemeente De Bilt maakt deel 
uit van het samenwerkingsverband 
Bestuur Regio Utrecht. Het Bestuur 
Regio Utrecht heeft zijn Program-
mabegroting 2010 en Jaarrekening 
2008 in ontwerp uitgebracht. De 
programmabegroting geeft een 
overzicht van de voorziene taken en 
activiteiten van het Bestuur Regio 
Utrecht in 2010. In de jaarrekening 
wordt verantwoording afgelegd 
over het gevoerde bestuur en het 
financiële beheer in 2008. Alvorens 
de stukken definitief worden vast-
gesteld door het Algemeen Bestuur 
van het Bestuur Regio Utrecht, heb-
ben de raden van de deelnemende 
gemeenten de gelegenheid voor 
reactie. 

Naar de mening van burgemeester 
en wethouders van de gemeente De 
Bilt zijn de jaarstukken in overeen-
stemming met de uitgangspunten 
van de gemeente De Bilt. Een voor-
stel tot instemming met de jaarstuk-
ken is aan de orde in de vergadering 
van 25 juni 2009 van de gemeente-
raad van De Bilt.

T er inz age
De ontwerp-Jaarrekening 2008 en 
de ontwerp-Programmabegroting 
2010 van het Bestuur Regio Utrecht 
liggen tijdens kantooruren ter inza-
ge bij de raadsgriffie, gemeente-
huis, Soestdijkseweg zuid 173 in 
Bilthoven. Tegen betaling van een 
legesbedrag kan een kopie worden 
verkregen.
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M ilieuklac h ten 
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 

Financiën

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

W ij kservic ec entrum  M E N S  D e Bilt W est, T el. ( 030)  221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
 
W ij kservic ec entrum  M E N S  M aartensdij k, T el. ( 0346)  21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

W erk in uitvoering
•  Bilthoven: Reconstructiewerkzaamheden Prins Bernhardlaan, rijrichting 

is aang ep ast,  tot m edio j uli;
•  Bilthoven: Aanleg twee hockeykunstgrasvelden op sportpark Kees Boeke-

laan in p eriode j uni en j uli.  Aan-  en af voer m aterialen vindt in h oof dz aak 
p laats vanaf  de G ez ic h tslaan over de H ob b em alaan en een klein stukj e 
van de F rans H alslaan;

•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot Groe-
nekansew eg .  W eg  is af g esloten voor doorg aand verkeer,  b estem m ing sver-
keer is w el m og elij k,  tot h alf  j uni;

•  De Bilt: Vanaf 27 april, aanleg nutsvoorzieningen Noordelijk deel Bedrij-
venp ark L arenstein,  naar verw ac h ting  tot m edio j uli;

•  De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegrecon-
struc tie en rioolrenovatie vanaf  27  ap ril,  g edurende 4 m aanden tot m edio 
aug ustus;

•  De Bilt: Bisschopsweg, aanvullen bermen met grond 18 juni t/m 8 juli;
•  De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk ver-

plaatst naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl 
onder Ac tueel → N ieuw s;

•  Groenekan: Reconstructie Lindenlaan 2 juni tot en met 17 augustus.

•  18 juni afsluiting in twee fases van de Dorpsweg Maartensdijk
O p  18  j uni voert de g em eente asf altrep araties uit op  de D orp sw eg  in M aar-
tensdij k.  D aarom  w ordt dez e w eg  in tw ee f ases af g esloten voor autoverkeer.  

Fase 1: Vanaf rotonde Kon. Wilhelminaweg tot de kruising Nachtegaallaan: 
tussen 06.00 en 12.00 uur. U wordt omgeleid via de Kon. Wilhelminaweg, 
N ieuw e W etering sew eg ,  de N 234 en de G ez ic h tslaan ( om leiding sroute M ) .

Fase 2: Vanaf de Gezichtslaan tot de kruising Kon. Julianalaan: tus-
sen 12. 00  en 16. 00 uur.  U  w ordt om g eleid via de G ez ic h tslaan,  N  234,  
Nieuwe Weteringseweg, Kon. Wilhelminaweg (omleidingsroute H). 

Beide om leiding sroutes staan aang eg even m et g ele b orden.  Voor m eer 
informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, dhr. Jan van den 
Akker,  via  030 228 9 411.  

Wet Mileubeheer

Mededeling:  Het gemeentenieuws is volledig in dez e rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, 

waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 

V olledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt 

en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/ BC  en op de website van de 

gemeente De Bilt www.debilt.nl.

V ervolg op pagina 11

S ervic ep unt M aartensdij k 
vanaf  29 j uni ge sloten

Ieder j aar sluit h et servic ep unt in M aartensdij k ge durende 
de z om erp eriode. D it j aar sluit h et servic ep unt iets eerder

 dan andere j aren. D at h eef t te m aken m et tec h nisc h e voorz ieninge n. 
W ij  vrage n h iervoor uw  b egr ip .

R eden vroege  sluiting
Op 29 juni 2009 verandert de aanvraagprocedure voor nieuwe reisdocu-
menten. Het servicepunt in Maartensdijk beschikt niet over de benodigde 
technische middelen om de nieuwe aanvraagprocedure voor reisdocumen-
ten te kunnen uitvoeren. Europese Wet en regelgeving schrijft voor dat in  
Nederlandse reisdocumenten vingerafdrukken in een chip worden geregi-
streerd. Daarvoor is speciale apparatuur en programmatuur nodig. Die is op 
dit moment niet beschikbaar in het servicepunt Maartensdijk. Daarom gaat 
het per 29 juni dicht.

In de komende maanden wordt bekeken of het servicepunt in een later 
stadium wordt heropend of dat het wordt verplaatst naar een andere locatie 
in Maartensdijk. Deze beslissing houdt verband met de herontwikkeling 
van het voormalig gemeentehuis in Maartensdijk. Zodra er meer bekend is, 
houden wij u via de gemeentelijke publicaties op de hoogte.
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E ikenp roc essierup s in D e Bilt
De eikenprocessierups is gesignaleerd in de gemeente De Bilt. Bij direct 
contact met de brandharen op de rug van de rups kunnen klachten ontstaan 
zoals jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen of luchtwegen. Daarom moet 
elk contact met de rupsen, vrijgekomen brandharen en lege nesten worden 
vermeden. De gemeente raadt aan bij gezondheidsklachten als gevolg van 
de rups een huisarts te raadplegen. 

Bestrij ding
De gemeente bestrijdt de eikenprocessierups in gemeentelijke bomen en 
particuliere bomen die direct aan de openbare weg staan. Wij vragen u mel-
ding te maken van de aanwezigheid van eikenprocessierupsen in eikenbo-
men. Wanneer de rups aangetroffen wordt in eikenbomen op eigen terrein, 
raden wij u aan om de rupsen niet zelf te bestrijden maar om een deskundig 
bedrijf in te huren of advies te vragen aan de gemeente. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met de gemeente via 030 228 94 11.

Samen met de gemeente Utrecht en 
de Dienst Landelijk Gebied van het 
ministerie van LNV organiseert de 
gemeente De Bilt een inloopavond 
om een toelichting te geven op het 
Plusplan voor het recreatiegebied 
Ruigenhoek (ten westen van Groene-
kan). Ook kunt u tijdens deze avond 
vragen stellen. De inloopavond vindt 
plaats op donderdag 18 juni a.s. in 
Zorgcentrum Rosendael, Indusdreef 5 
te Utrecht. U bent van harte welkom 
tussen 18.00 en 20.30 uur.
De herinrichting van de polder Rui-
genhoek (tussen de Kanonsdijk, Rui-

genhoeksedijk en Koningin Wilhel-
minaweg) tot een recreatiegebied is 
onderdeel van het Landinrichtingsplan 
Noorderpark dat in opdracht van de 
Provincie Utrecht wordt uitgevoerd. 
Met het uitvoeren van het landinrich-
tingsplan  wordt het agrarisch gebruik 
verbeterd en worden bepaalde delen 
ingericht voor recreatie en de ontwik-
keling van natuur. 

Voor de verbetering van de recrea-
tieve voorzieningen worden in het 
Noorderpark diverse recreatieve 
paden aangelegd en wordt in pol-

der Ruigenhoek een recreatieterrein 
ingericht. Het Plusplan (fase 2) is een 
extra kwaliteitstoevoeging aan het al 
gerealiseerde Basisplan (fase 1). De 
eerste fase is inmiddels afgerond. De 
tweede fase van de realisatie van het 
recreatiegebied zal naar verwachting 
in het najaar van 2009 starten.

Het plan is in te zien op het gemeente-
huis in Bilthoven en op onze website 
www.debilt.nl. Vragen kunt u stellen 
aan de heer Paul Smit via e-mail: 
smitp@ debilt.nl of telefoonnummer 
030 228 94 39.

Inloop avond R ec reatiege b ied 
R uige nh oek op  18 j uni 

Het college vraagt uw reactie op 
een advies over versterking van de 
lokale ondersteuningsstructuur voor 
vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
Vanaf heden tot en met donderdag 
9 juli 2009 ligt de notitie ‘Meedoen 
Makkelijk Maken’ ter inzage op 
het gemeentehuis in Bilthoven en 
bij de vestigingen van de openbare 
bibliotheken. De inspraakreacties 
en de adviezen die uiterlijk 9 juli 
a.s. worden ontvangen weegt het 
college straks mee in haar uiteinde-
lijke voorstel aan de gemeenteraad 
om de ondersteuningsstructuur voor 

vrijwilligerswerk en mantelzorg te 
versterken. In het najaar wordt dit 
voorstel aangeboden aan de raad. 
Bij een positief besluit kan daarna 
een versterkte ondersteuningsstruc-
tuur concreet vorm krijgen.
430 lokale organisaties/groepen 
waar vrijwilligers actief zijn, en de 
Wmo Adviesraad (WAR), de Oude-
renraad voor advies en overleg, het 
Gehandicaptenplatform gemeente 
De Bilt, de Cliëntenraad sociale 
zaken De Bilt en de Jongerenraad 
ontvingen de notitie onlangs per 
post. Als u als organisatie/groep 

waar vrijwilligers voor actief zijn 
het advies niet per post heeft ont-
vangen kunt u dit melden bij onder-
staande contactpersoon. U ontvangt 
dan alsnog schriftelijk bericht van 
deze (en desgewenst voortaan ook 
andere) gemeentelijke informatie 
over vrijwilligerswerk. Voor meer 
informatie raadpleeg www.debilt.nl 
>  Wonen en leven >  Welzijn, zorg 
en gezondheid >  Vrijwilligerswerk 
in de gemeente. Heeft u vragen 
dan kunt u contact opnemen met 
Wiebke Scheltema, (030) 228 95 54 
of scheltemaw@ debilt.nl. 

N otitie vrij w illige rsw erk 
en m antelz org ter insp raak

Het gebruik van het grasveld achter 
de woningen aan de Charles Wed-
depohlaan en de Adrie Piecklaan is 
onderwerp geweest van een aantal 
bewonersbijeenkomsten in 2008. 
Aanleiding was dat enkele omwonen-
den overlast in de vorm van geluid en 
vernielingen hadden ervaren van spe-
lende jeugd. Een vertegenwoordiging 
van enkele omwonenden en van de 
jeugd nam deel aan deze gesprekken. 
Met elkaar is gezocht naar alternatie-
ven en mogelijke oplossingen voor 
het gebruik van dit grasveld. Ook 
een wijkagent en een jongerenwerker 
namen deel aan de bijeenkomsten, net 
als een wijkcontactambtenaar en een 
BOA vanuit de gemeente. Een onaf-
hankelijke gespreksleider werkzaam 
bij Stichting Meanderomnium was in 
het begin van de partij.

M et elkaar 
Omdat alle partijen bereid waren met 
elkaar naar oplossingen te zoeken, 
is een mooi resultaat bereikt en zijn 
enkele afspraken gemaakt. Op het 
speelplein is een pannaveldje aan-
gelegd. Het voetbalveld naast het 

Dorpshuis is opgeknapt en heeft een 
muurtje gekregen voor voetbalspel-
letjes. Daarnaast heeft de gemeen-
te beplanting aangelegd tussen de 
bomen, waardoor deze niet meer als 
doelen gebruikt kunnen worden. De 
bewoners zullen de groenstrook zelf 
onderhouden. 

Af sp raken
Om deze situatie voor iedereen prettig 
te houden, is ook een aantal afspraken 
gemaakt. Zo mag er ’s avonds tot 
21.00 uur worden gespeeld op het 
grasveld en zal de tenniskooi niet 
meer als voetbaldoel worden gebruikt. 
Ook is onderling afgesproken dat bij 
overlast het betreffende kind en/of de 
ouders zal worden aangesproken.

R esultaat
Tijdens de laatste bijeenkomst van 
het gezelschap, in april 2009, is vast-
gesteld dat de maatregelen en de 
afspraken hun vruchten afwerpen. Zo 
is de jeugd meer verspreid door de 
wijk aan het spelen/voetballen en zijn 
de vernielingen aan schuttingen en 
tuinen inmiddels minimaal. 

De jongerenopbouwwerker Andreas 
Geursen  (AG@ jeugd-punt.nl) (zie 
foto) zal regelmatig een ronde doen 
in de wijk en contact leggen met de 
jeugd om te inventariseren waar zij 
behoefte aan hebben. Hij is ook even-
tueel mobiel te bereiken op telefoon-
nummer: 06-24840312. 

Van ge sc h il naar go ede op lossinge n en 
af sp raken in H ollandsc h e R ading 

Andreas G eursen

D orp soverleg W ij k-  en D orp sge ric h t 
W erken H ollandsc h e R ading

Het college van B &  W gemeente De Bilt brengt in de middag van woens-
dag 17 juni a.s. een bezoek aan Hollandsche Rading. Een belangrijk 
onderdeel van het programma zal een ontmoeting zijn met de inwoners van 
Hollandsche Rading
Daartoe nodigen wij graag alle inwoners van onze kern uit om zowel 
het college van B &  W te ontmoeten, als om - wanneer daar behoefte 
aan bestaat - bepaalde onderwerpen met het college of een lid daarvan te 
bespreken tijdens een informeel samenzijn van 16.00 tot 17.00 uur in het 
dorpshuis van Hollandsche Rading.
Voorafgaand hieraan zal het watertappunt op de hoek Vuurse Dreef / Den-
nenlaan om ongeveer 15.45 uur worden opengesteld waarbij u ook van 
harte bent uitgenodigd.

G rote b elangs telling voor p rei
door Henk van de Bunt

E r w as niet alleen b elangs telling voor p rei tij dens de landelij ke 
O p en D age n van Biologi c a. W ie w ilde w eten h oe een krop  sla gr oeit 

of  h oe kardoen ( p lant m et gr ij z e b laderen, w aarvan de stenge ls en de 
h oof dnerven ge b ruikt w orden)  er uit z iet of  w ie een kij kj e w il nem en 
in de h istorisc h e kassen van L andgoe d E yc kenstein b ij  h et b iologi sc h e 

b edrij f , tuinderij  E yc kenstein kreeg volop  ge lege nh eid. 

Er was grote belangstelling. Tuinder Luuk Schouten vertelde dat er zater-
dags plm. 150 bezoekers waren geweest. Op zondag werd dit glansrijk 
overtroffen met een aantal van 250 bezoekers, met dit keer opvallend veel 
kinderen,die reikhalzend uitkeken naar de workshop waarin een insecten-
hotel kon worden gemaakt. 

Op zaterdag 20 juni, de een na langste dag van het jaar, is de Tuinderij  
' s avonds tussen 18.00 uur tot 22.30 uur geopend. Men wordt dan verwel-
komd met een drankje, krijgt een rondleiding over de Tuinderij en wordt 
aan tafel genodigd voor een zomerse maaltijd. Als het kil wordt gaan de 
vuurkorven aan en als de avond vordert, worden verhalen verteld. Aanmel-
den kan via contact@ landgroenten.nl.

I n de historische kassen van L andgoed E y ckenstein kon een kijkje  
worden genomen naar de ‘ opgehangen’  druiven - , komkommers -  en  
tomatenplanten
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Debat over VoorjaarSnota 2009
'Wat gaat de gemeente de komende jaren doen en
waar wordt geld aan besteed?' De Voorjaarsnota geeft
hier antwoord op. Daarom is de betekenis van dit docu-
ment groot. De Voorjaarsnota  gaat over de volle breed-
te van het gemeentelijke beleid. Sport, welzijn, econo-
mie, bouwen, dienstverlening, allerlei onderwerpen die
uw leefomgeving bepalen, komen aan bod. Het is de
gemeenteraad die uiteindelijk de Voorjaarsnota vast-

stelt. En juist daarom is het zo belangrijk dat u goed
geïnformeerd bent over de visie die de Biltse politieke
partijen hebben op zaken die spelen binnen onze ge-
meente. Wat vinden zij belangrijk en wat juist niet?
Welke accenten willen ze leggen? Welke koers willen zij
varen als het gaat om de ontwikkeling van onze ge-
meente? In deze publicatie komen de politieke partijen
van De Bilt aan het woord. Op 11 juni aanstaande wordt

de voorjaarsnota behandeld in de commissievergaderin-
gen. U kunt gebruik maken van het spreekrecht. Op 16
en 18 juni aanstaande is de raadsvergadering. Dan gaan
de partijen met elkaar in debat over hun keuzen en
voorkeuren, waarna ze uiteindelijk sámen de Voorjaars-
nota vaststellen.

Burgemeester Arjen Gerritsen

Groen, Sociaal, 
Financieel Gedegen

De Bilt staat er de laatste jaren goed
bij. De financiën zijn weer op orde,
grote projecten als veiligheid spoor,
centrumgebied Bilthoven en een
nieuw cultuurhuis komen in de stei-
gers. Een nieuw zwembad is in zicht.

GroenLinks&PvdA bestuurt als college-
partij met lef en durft te investeren.
Sinds jaren wordt eindelijk gebouwd
voor burgers en bedrijven. Maar de
crisis heeft gevolgen. Landelijk wordt
bezuinigd op de gemeenten. Groen-
Links&PvdA staat voor:

•  Groen - Nu investeren in duur-
zaamheid, isolatie, efficiëntie en
hernieuwbare energie; dat schept
banen, dat spaart klimaat en geld.

•  Sociaal - Veiligheid, sociale wo-
ningbouw, U-pas, sociale zorg, sa-
menhang op dorps- en wijkniveau
(o.a. project Mens) en goed open-
baar vervoer.

•  Financieel gedegen - Gemeente-
lijke voorzieningen op peil houden
en verantwoord omgaan met ge-
meenschapsgeld.

Denk en werk mee aan een groen, 
sociaal en financieel gedegen De Bilt. 

De Bilt: De oogst binnen,
droog in de bui!

Kredietcrisis? Ja. Bij de pakken neer
zitten? Nee. Aan de vruchten kent
men de boom! En die vruchten zijn
concreet en goed. De spooronder-
tunneling Soestdijkseweg, de aan-
pak centrum Bilthoven, de voorbe-
reiding ondertunneling Leijense-
weg, de realisering van Larenstein,
de Kwinkelier, plan Opgetogen,
etc. De Bilt betekent voor de VVD:
werk in uitvoering!!! De beste medi-
cijn tegen de kredietcrisis is een finan-
cieel gezonde gemeente. De Bilt steeg
in 2009 naar de top vijf van financieel
sterkste gemeenten in de provincie.

De lastendruk steeg daarbij in 2008
gemiddeld nog geen procent.  De
leegstand op het Maertensplein wordt
aangepakt, de inzet voor behoud van
ons landschap is groot. Er wordt weer
gebouwd, ondanks de crisis en Hol-
landsche Rading krijgt zijn dorpshuis.
Kritiek is makkelijk, maar daden spre-
ken voor zich! 
De VVD in het college, 
het tastbare verschil!

Het CDA komt tot de
kern!
Bij het CDA staat de mens van van-
daag en morgen  centraal. 

• Kern(en)
Inspraakavonden in uw kern die wei-
nig opleveren? De burger moet 
gehoord worden! 
CDA: Samen werken aan kernen

• Betrouwbaarheid
Doe wat je zegt en zeg wat je doet. Er
worden veel dingen beloofd, maar
ook uitgevoerd? Veel beloften maar
geen daden! 
CDA: Afspraak is afspraak

• Duurzaamheid
Dat betekent óók zorgvuldig omgaan

met ons geld. Door het huidige 
gemeentebeleid zijn er miljoenen 
euro's tekort! 
CDA: Solide gemeentebegroting

• Veiligheid
Mensen voelen zich in onze gemeente
nog steeds niet veilig. Dit moet veran-
deren door actief optreden van de po-
litie! CDA: Meer blauw op straat

• Dienstverlening
Te vaak staat er "gesloten" op de
voordeur van het gemeentehuis! CDA:
Gemeentehuis vaker geopend

CDA fractie De Bilt-Maartensdijk

Scherp aan de wind
blijft De Bilt op koers!

Het college zet een duidelijke koers uit
om de financiële storm het hoofd te 
bieden met het collegeprogramma als
richtlijn. Dan blijken er, door het goede
financiële beleid uit de afgelopen jaren,
nog steeds mogelijkheden voor nieuw
beleid te bestaan. Door geplande onder-
houdswerkzaamheden eerder uit te 
voeren en de grote projecten met kracht
voort te zetten, wordt de lokale eco-
nomie gestimuleerd.

Het stemt D66 positief dat de collectieve
lastendruk beperkt blijft tot alleen de
prijscompensatie. 

D66 is verheugd dat investeringen voor
de dorpshuizen van Westbroek en 
Hollandsche Rading een plaats in de
voorjaarsnota hebben gekregen; net als
het aanpassen van de bezuinigingen op
De Werkschuit.  

Bovendien heeft het college kans gezien
om de komende vier jaar, jaarlijks 50.000
euro op te nemen voor het vieren van De
Bilt 900 jaar in 2013. Dit is een prachtige
kans om het saamhorigheidsgevoel in de 
gemeente te versterken; er is veel dat
ons allen bindt.

WAT DE SP WÉL WIL
• Een buitenzwembad en wel zo snel

mogelijk! 
• Een betaalbare woning, koop of huur,

voor jong en oud!
• Zorg op maat, hulp die bij u past!
• Actieve vrijwilligersondersteuning,

help die kanjers uit de buurt die zorg-
en dat de samenleving lééft!

• Iedereen een menselijke behandeling,
als je van een uitkering afhankelijk
bent ben je nog geen crimineel!

WAT DE SP ÓÓK WIL
• Een winkel én een dorpshuis in iedere

kern.
• Veilig en schoon (cultuur)onderwijs.
• Een snelle oplossing voor Bilthoven

Centrum en de spoorovergang. Ieder-
een eens, doorpakken dus!

WAT DE SP NIET WIL
• Wachtlijsten! Niet voor een woning.

Niet voor zorg. Niet voor muziek-
onderwijs en niet voor de sportclub.

• Geen woorden maar daden.

WAT DE SP VOORAL WIL
Uw mening, úw klacht, úw boodschap.
Laat uw stem horen!

Op: WWW.DEBILT.SP.NL 

Bilts Belang is er voor
alle inwoners

Bilts Belang is een onafhankelijke bewo-
nersorganisatie met als doel de kwaliteit
van leven voor de inwoners binnen de
gemeente zo hoog mogelijk te houden.
Zij doet dit door de belangen van inwo-
ners centraal te stellen, hen onderling te
verbinden en naar gezamenlijk voordeel
te streven. 

Bilts Belang: schatbewaarder
Onze gemeente bevat een groot aantal
'schatten' waardoor het zeer aantrekke-
lijk is om hier te wonen.  Met steun van
inwoners stelt Bilts Belang zich op als
schatbewaarder van de gemeente. Uit-
gangspunt is daarbij de betekenis die

inwoners aan hun omgeving (straat,
wijk, woonkern, gemeente) geven.  

Economische crisis
Zowel voor bewoners, instellingen als
bedrijven is er op het terrein van ener-
giebesparing en duurzame energie een
aantal rendabele investeringen mogelijk
die zichzelf terugverdienen. De gemeen-
te kan daarmee twee vliegen in één klap
slaan: een bijdrage aan de economie en
aan een duurzame samenleving.
Zie www.biltsbelang.nl

Elkaar verstaan

De ChristenUnie hecht veel waarde
aan een goede relatie met zijn bur-
gers. Daarvoor moet je moed hebben
discussies aan te gaan. Ook in de
raads- en commissievergaderingen.

(Golfbaan)plannen via een enquête of
(dorpshuis)plannen via een hand-
tekeningenactie zijn geen middelen
om met de burger te communiceren.
Achter elk kruisje kan een andere 
mening zitten. Misschien wel met een
hele goede visie. Waarom wil dit 
college dit niet horen?

En als er een breed gedragen, goed
onderbouwd gratis dorpsonderzoek
is: - meer dan 90% wil starters-
woningen in Westbroek!- even wach-
ten, de gemeente moet nog een on-
derzoek doen naar de reden van ver-
huizing over de afgelopen jaren! Be-
grotingen zijn mooi sluitend te maken
wanneer je de plannen uitstelt. Jam-
mer, weer een gemist jaar.

Voor de ChristenUnie is de ruis van
"scherp aan de wind" zo groot dat je
elkaar niet kan verstaan.      

Nu keuzes maken!

Helaas vindt de SGP-fractie van bo-
venstaande weinig terug. Het ziet er
naar uit dat de komende jaren De Bilt
3 3,5 miljoen minder zal ontvangen
van het Rijk. De SGP-fractie heeft 
grote twijfels of de maatregelen die
het college voorstelt wel haalbaar
zijn. Afdoende zijn ze in ieder geval
niet! Want na de door het college
voorgestelde maatregelen blijft er in
de meerjarenraming nog een tekort
staan van ca.1,3 miljoen euro. Straks
een begroting presenteren met een
dergelijk tekort is bij de provincie niet
te verkopen. 

Bovendien is het de vraag of de 
3 400.000,- die bezuinigd gaat worden
op het gemeentelijk personeel wel
gewenst is! Nu al is te vaak het ant-
woord: 'Geen capaciteit'. De dienst-
verlening moet adequaat zijn, dat is in
het belang van iedere burger. De bur-
ger eerst, dat werkt!
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In 1989 en 1990 werd Tjerk  
Bogtstra met Paul Haarhuis natio-
naal dubbelkampioen. Na zijn tennis-
carriè re werd Bogtstra coach van Jan 
Siemerink, die onder zijn leiding tot 
tweemaal toe de 14e plek op de 
wereldranglijst wist te bereiken. Maar 
Tjerk werd vooral bekend als captain 
van het roemruchte Nederlands Davis 
Cup team waarvan spelers als Sjeng 
Schalken, Raemon Sluiter en Paul 
Haarhuis deel uitmaakten. In 2004 
en 2005 behaalde hij met dit team de 
kwartfinales van de Davis Cup!  Sinds 
december 2008 is Tjerk de coach van 
Raemon Sluiter.

Edwin Elzinga (oud tennisser ´ 70) 
zal Tjerk versterken bij de clinic. 
Richard Krajicek, Jan Siemerink, 
Jacco Eltingh: een illuster rijtje ten-
nissers waar Edwin Elzinga (1970) 
zomaar tussen had kunnen staan. 
Alleen bleek zijn triomfhonger niet 
van hetzelfde niveau als zijn talent. 
Liever dan een winnende matchbal 
te slaan, trad hij in contact met zijn 
publiek dat hij vermaakte met esthe-
tisch verantwoorde volleys, lobs en 
passeerslagen. Die drang tot commu-
niceren en entertainen in combinatie 
met zijn liefde voor de sport, heeft 
hem uiteindelijk doen kiezen voor 
het vak van ‘tennistrainer’, ‘-clown’ 
en ‘-gek’.Dit zijn een drietal van een 
hele serie benamingen, welke door 

gerenommeerde coaches als Stanley 
F ranker en Tjerk Bogtstra hem zijn 
toebedeeld.
Tennisvereniging Tautenburg heet 
iedereen van harte welkom op 12 juni 

om Tjerk en Edwin aan het werk te 
zien op het nieuwe en gezellige ten-
nispark aan de Dierenriem in Maar-
tensdijk. (Voor meer informatie: zie 
www.tautenburg.nl)

T j erk Bogt stra kom t naar T V T autenb urg
O p  vrij dag 12 j uni a.s . om  18.00 uur kom t T j erk Bogs tra sam en m et E dw in E lz inga een tennisc linic  ge ven b ij  

T ennisverenigi ng T autenb urg in M aartensdij k. O m  18.00 uur w ordt ge start m et een j eugd c linic , 
om  19.45  uur ge volgd  door een c linic  voor de senioren. D e h eren laten z ien h oe er tec h nisc h  en c onditioneel 

ge traind m oet w orden op  h oog  niveau. R ond 20.30 uur is er een dem onstratiew edstrij d.

O p vrijdag 12 juni a.s. om 18.00 uur komt T jerk Bogstra ( samen met  
E dwin E lz inga)  een tennisclinic geven bij T ennisvereniging T autenburg in 
Maartensdijk.

Op de dag dat Roger F ederer ein-
delijk Roland Garros won, vielen in 
Westbroek de bij TV het Kraaienveld 
bij de kampioenschappen heren- en 
damesdubbel de beslissingen. Gedu-
rende twee weken stond het vereni-
gingsleven in het teken van de voor-
ronden. Bij de dames werd de finale-
plaats gehaald door Moniq ue Neppe-
lenbroek en Agaath v. Klaren en hun 
tegenstandsters Diana Steenaart en 
Maaike de Groot. De wedstrijd moest 
helaas gestaakt worden bij een stand 
van 6-1 en 5-5 in het voordeel van 
Diana en Maaike. Monique  moest 
opgeven wegens rugklachten. Diana 
en Maaike wilden op deze manier niet 
winnen. Daarom wordt deze wed-
strijd later uitgespeeld. Bij de heren 
speelden F okko Sijtsma en Diederick 
Blankert tegen Jan Maasen en Bonne 
Buurmans. Bonne en Jan wonnen 
met 6-4 en 6-1. Het verslag van deze 
finaledag is op de website van Het 
Kraaienveld geplaatst. De website 
(www.kraaienveld.nl ) is sinds een 

paar maanden in de lucht. De site 
heeft uiteraard veel informatie voor 
belangstellenden, naast verslagen en 

foto’s voor de leden. Er is nu zelfs een 
video-impressie van de finaledag op 
de site te bewonderen. 

D ub b elkam p ioenen b ij  h et K raaienveld

J an Maasen en Bonne Buurmans wonnen met 6- 4 en 6- 1 het herendubbel-
kampioenschap bij tv Het K raaienveld.

Bridge ac tiviteiten 
in c ursusverb and

 
Op de eerste maandagavond in oktober vervolgt SWO de Zes Kernen De 
Bilt de bridgeactiviteiten in cursusverband voor kandidaat-gevorderden. In 
oktober 2008 werd hiermee gestart. 75%  van de eerste groep deelnemers 
meldde zich opnieuw voor het vervolg. Instroming van nieuwe deelnemers 
is hierdoor mogelijk geworden; men hoeft de cursus van vorig jaar niet per 
se gevolgd te hebben.

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

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

Ju dokan 
start j eugd karate

Ja, je leest het goed. Judokan krijgt een jeugdgroep voor karate. Met ingang 
van het nieuwe seizoen gaat deze groep beginnen. Wanneer je 9 jaar of 
ouder bent, kun je je nu al aanmelden voor de gratis proefles op dinsdag 25 
augustus van 18.00 uur tot 19.00 uur. Karate is niet het doorslaan van stenen 
en hout. Karate is wel een dynamische vechtsport, waarbij gebruik gemaakt 
wordt van een speciaal soort vuist- en voetstoten en slagtechnieken. Deze 
technieken vragen concentratie en sportiviteit ten opzichte van de partner. 
Wil je dit uur echt niet missen meld je dan alvast aan door een mailtje naar 
jeugdkarate@ gmail.com te sturen. Graag je naam en geboortedatum ver-
melden. Hier kun je ook naar toe mailen als je meer informatie wilt.

F ietsgilde ' t Gooi rijdt zaterdag 13 
juni de dagtocht ‘Zodden/Trilveen’, 
vertrek 10 uur Kerkbrink Hilversum 
(Museum). En zondag 14 juni voor 
de eerste keer de nieuwe middag-
tocht ‘Grensroute Bussum’, vertrek 
13.30 uur van station ‘Bussum-Zuid’ 
(Bastionkant). Voor meer informatie 
over deze en de overige tochten van 
F ietsgilde ’t Gooi, zie www.fiets-
gilde.nl.

Born C ountry gaf  dem onstratie

De z on scheen uitbundig en de lucht was strak blauw, toen de dansers van 
Born C ountry  een anderhalf uur durende demonstratie gaven op 23 mei jl 
op het Maertensplein te Maartensdijk. De L ine Dancers van Born C ountry  
z ijn ook nog in de regio te z ien op z aterdag 15 augustus op het Houthak-
kersfeest te L age V uursche en op 23 augustus in de Sl ottuinen te Z eist. Z ie 
verder www.borncountry .eu

De Agrarische Natuurvereniging 
Noorderpark e.o. organiseert op vrij-
dagavond 19 juni a.s. een Polder 
Avond Excursie. Er wordt verzameld 
op Kerkdijk 36 in Westbroek (praktijk 
Dr. Mientjes) om 19.00 uur. Tijdens 
deze excursie, die ongeveer twee en 
een half uur gaat duren, kan men 
zien wat voor een prachtige natuur 

schuilgaat achter de vele boerderijen 
en huizen aan de Kerkdijk te West-
broek. 
De wandeling gaat zowel door de 
weilanden als door de zodden die 
daar liggen. Het is verstandig om 
laarzen aan te trekken. Wie weet zijn 
er onderweg wilde bloeiende orchi-
deeën te bewonderen. Men laat dui-

delijk de verschillen tussen agrarisch- 
en natuurland zien. Na terugkomst is 
er koffie.

Voor leden van de vereniging is deze 
excursie gratis, niet leden betalen 
€ 2,00. Voor meer info over deze 
excursie en voor aanmelden: tel. 0346 
281266 t.n.v. Henk van Zijtveld.

P olderavondexc ursie



DIVERSEN

RONDREIS Jordanië in sep-
tember, 8 dagen vanaf €  899,- 
per persoon. Personal Touch 
Travel, tel 06-52633573 of 
mail helen.brinkhuis@ perso-
naltouchtravel.nl

Zomervakantie BETTY ’S 
CORNER: 12 juli t/m 3 augus-
tus. Reserveer nu!  Bel voor een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

Heel goed TEHUIS gezocht 
voor mijn lieve 6 jr. Welsh Cob 
ruin. Tel. 06-15342319

STRANDVAKANTIE Sri 
Lanka: é é n week vanaf €  795,- 
per persoon! !  Personal Touch 
Travel, tel 06-52633573 of 
mail helen.brinkhuis@ perso-
naltouchtravel.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

20%  korting bij veel 
VAKANTIEWONINGEN in 
diverse landen!  Personal Touch 
Travel, tel 06-52633573 of 
mail helen.brinkhuis@ perso-
naltouchtravel.nl
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Wegens omstandigheden 2de 
hands KANO met peddel. €  
75,-. Tel. 0346-211862

Supergrote kunststof honden-
mand. €  10,-. Tel. 0346 212226

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

Massief eiken salontafel 
met tegels ingelegd z.g.a.n. 
126x66x45. €  45,-. Tel. 
06-40588589

PERSONEEL GEVRAAGD

Liefhebber van TUINIEREN 
voor het onderhoud van de tuin 
voor ongeveer 4 uur per week. 
Het Koningsbed b.v. Tel. 0346-
211692 

PERSONEEL AANGEBODE

2 meisjes van 15/16 jaar zoe-
ken een VAKANTIEBAAN. 
Bel naar 06-15481617 of 
06-31272298 voor meer infor-
matie.

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

GEVONDEN

Gevonden in Holl. Rading: een 
geruit JACK, kindermaat. Tel. 
035-5771427, bellen na 18.00 
uur

T e koop  aang eb oden

N ootj es

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

1
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6
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

F IE T S  S E R VIC E  C E N T R U M  M AAR T E N  V.  D IJ K
G R U T T O L AAN  18  T el. 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.

H oveniersb edij f  Boom kw ekerij  D .  van Vulp en 
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 ij z er-  en m etaalaf val C oc k R ose -  M aartensdij k.  T el.  
06- 5 4967 98 5

T .  van Asselt Bouw b edrij f  Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310

P ersoneel Aang eb oden 

P ersoneel G evraag d 

D iversen 

G evonden
A dv erteren 

in D e V ierklank!

I ets voor u?

B el dan  0346 21 19 92

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 roefelen is een soort vrijwillige 
snuffelstage bedoeld om kennis te 
kunnen maken met verschillende 
beroepen. De kinderen gingen naar 
dagsociëteit De Bosrank. Er werd 
rummikub gespeeld en gesjoeld.

Vief
Enkele reacties van de kinderen. 
Dominique  ‘Ik vond het erg gezel-
lig, iedereen was ook enthousiast. 
Er was ook een mevrouw nog erg 
vief; die mevrouw was super aar-
dig, het was top’. 

Bo vond het leuk en al haar vragen 
zijn beantwoord. Zij heeft het leuk 
gehad; dus heel misschien wil zij 
hier wel werken en zij weet nu wel 
hoe je je als bejaarde daar voelt. 
Marieke: ‘Ik vond het erg gezellig 
met al die mensen en ik vond het 
leuk dat we ook konden voelen 
hoe het voelt om niks of weinig te 
kunnen zien. Ik vond het ook leuk 
om die spelletjes te doen’.

S telletj e
Een van de door de kinderen 
gestelde vragen was: ‘Komt het 
hier ook voor dat mensen een stel-
letje worden? ’ Daarop kregen ze 
tot hun verbazing te horen dat er in 
Schutsmantel zelfs een keer twee 

bewoners met elkaar getrouwd 
waren en dat er dus een heuse 
bruiloft gevierd was. 
Alle kinderen gaven aan dat ze 
het heel leuk en gezellig hadden 

gevonden. ‘De leukste roefel tot nu 
toe’ werd zelfs gezegd. 
Dat werd door de medewerkers, 
bezoekers en bewoners volmondig 
beaamd.

O ok R oef elen in de S c h utsm antel
door Henk van de Bunt

W oensdag 3 j uni roef elden 14 kinderen m et oranj e p etj es ge tooid in h et Bilth ovense verz orgi ngs h uis 
de S c h utsm antel. Z ij  h adden z ic h  aange m eld en daarb ij  aange ge ven b elangs telling voor versc h illende 

b eroep en in de z org te h eb b en. 

W oensdag 3 juni roefelden kinderen met oranje petjes getooid in het 
Bilthovense verz orgingshuis de Sc hutsmantel. 

Vlaaienac tie 
Woord en Daad - afd. Maartensdijk e.o. organiseert ook dit jaar zo rondom 
vaderdag en de uitslagen van de schoolexamens weer een vlaaienactie. De reve-
nuen ervan komen ten goede aan een actie, welke Woord en Daad samen met de 
lokale bevolking van Burkino F aso ter plaatse organiseert.

Slechts drie maanden per jaar regent het in het Westafrikaanse land Burkina 
F aso. In de rest van het jaar verdort het gewas en drogen meren en waterputten 
uit met alle gevolgen van dien. In samenwerking met de lokale bevolking wil 
Woord en Daad de bouw van drie waterdammen realiseren. Hierdoor hebben 
3000 mensen het hele jaar door schoon drinkwater. Bestaande pompen geven 
dan ook veel langer water door het hogere grondwaterpeil. Dit maakt ook het 
gebruik van water in landbouw en veeteelt mogelijk. Door mee te doen aan deze 
vlaaienactie steunt men dit belangrijke doel. Meer informatie over het project 
op www.woordendaadsoest.nl

Volop  keuz e
Er kan worden gekozen uit de smaken: Gesorteerde fruitvlaai, Romagnola 
vlaai (stukjes appel, rozijnen en tikkeltje rum) Kersenvlaai, Abrikozenvlaai en 
Strooisel-puddingvlaai roomboterkruimels). De vlaaien zijn in te vriezen en 
kosten € 9,00 per stuk en € 16,50 per twee stuks. Bestellingen s.v.p. uiterlijk 
vrijdag 12 juni doorgeven aan: Gert en Jolanda van Ginkel, Noordeinde 4, 
Maartensdijk tel. 0346 211970, e-mail: gert.van.ginkel@ filternet.nl voor Maar-
tensdijk, Hollandsche 
Rading en Groenekan en 
Ria Hennipman Kerkdijk 
143a,  Westbroek tel. 
0346 282291, e-mail ria-
hennnipman@ solcon.nl 
voor Westbroek. Bestel-
lingen kunnen worden 
afgehaald op zaterdag 
20 juni a.s  tussen 9.00 
en 11.00 uur bij Gert 
en Jolanda van Ginkel, 
Noordeinde 4, Maartens-
dijk en bij Gretha van 
Voorst, Versteeglaan 
138, Groenekan. 
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In het afgelopen jaar hebben ze in de 
voorronden van Het Nationaal Shell 
Schoolhockey Toernooi met zestien 
schoolclubs uit plaatsen in de pro-
vincie Utrecht wedstrijden gespeeld 
in een competitie. Ze wonnen hun 
zes wedstrijden allemaal. Daarmee 
waren ze provinciaal kampioen en 
moesten uitkomen in de landelijke 
competitie tegen de winnaars van 
de elf andere provincies, verdeeld in 
zestien regio’s. Ze wilden daar het 
hoogst haalbare bereiken. Voor alle 
deelneemsters geldt dat ze ervaren in 
hun sport moeten zijn, want anders 
mogen ze niet meedoen.
De avond voor de wedstrijddag heb-
ben ze het uitgelegd. Ghislaine Heid-
man uit Hollandsche Rading en Jill 
van der Padt en Mijntje Verkaik, 
beiden uit Goenekan zijn leerlingen 
uit de onderbouw van de school. 
Sportieve en mondige meiden van 
veertien, dertien en twaalf jaar. Ze 
spelen zelf al een aantal jaren in de 
eigen hockeyclub op hoog niveau en 
doen daarnaast ook nog tennis. In het 
meisjes hockeyteam van hun school 
spelen ze midvoor, rechtsbuiten en 
keeper. Afwisselend gedreven en gie-
chelend vertelden ze dat ze van hun 
ouders een teamsport moesten kiezen 
want zo leer je door samenwerken 
resultaten te behalen. Want dat geldt 
straks ook voor werken in de grote 

wereld. Slechts eenmaal eerder in 
de zeven jaar dat het lyceum mee-
doet, kwam een team in de landelijke 
finale, maar werd al in het begin uit-
geschakeld. Het team van nu is vast 
besloten om het beter te doen.

S p onsor
Wat ze toch ook even kwijt willen is 
dat de school niets betaalt. Dus heb-
ben ze zelf shirtjes gekocht en die 
met hun namen laten bedrukken. Ze 
zijn ook zelf op zoek gegaan naar 
een sponsor voor het vervoer en zo 
vonden ze E &  M Taxi in Holland-
sche Rading. Ze worden naar het 
sportterrein in Het Amsterdamse Bos 
gebracht en later weer opgehaald. 
‘Daar zijn we heel blij mee’ vertellen 

ze. Als we het eigenaar Eelco Dal-
meijer zelf ook nog even vragen zegt 
hij: ‘Ja natuurlijk help ik hen. Ik steun 
dat team met veel plezier.’ 
Vrijdagmiddag onderweg bellen ze 
al vanuit de bus. ‘We hebben veel 
plezier gehad. We zijn vijfde gewor-
den’, melden ze. ‘Vijfde van zestien 
regio’s uit het hele land. Mooi toch.’ 
Dat is dan wel minder dan het kam-
pioenschap van Nederland maar wel 
het beste resultaat tot nu toe van Het 
Nieuwe Lyceum. De gymnastieklera-
ren van Aggelen en Janssen kunnen 
er weer tegen aan. Volgend jaar maar 
opnieuw aan de bak, meiden. Wie 
winnaar is geworden konden we tot 
het sluiten van deze editie niet ach-
terhalen.

L eerlingen uit G roenekan 
en H ollands c h e R ad ing in de  strij d

S c h oolh oc keyt eam  in landelij ke f inale
door K ees P ijpers

 
Vorige  w eek vrij dagoc h tend even over z even uur stonden vij f tien p ittige  m eiden van h et sc h oolh oc keyt eam  
van h et N ieuw e L yc eum  in Bilth oven op ge w onden voor de sc h ool te w ac h ten voor vertrek naar Am sterdam . 

E r w erd druk ge p raat en enkelen sloege n alvast een b alletj e op  h et p lein.

15 pittige meiden voor de E  &  M T ax i.

Gemakkelijk ging het niet voor de 
Groenekanse ploeg. Door de hitte 
en belasting vielen drie basisspelers 
geblesseerd uit tijdens het toernooi. 
De breedte van de selectie bracht 
echter uitkomst. 

De winnende treffers op de slotdag 
kwamen op naam van Erik Jan Mares 
en Robert Edzes Koerts. Als beste 
speler van het toernooi werd Michiel 
van IJzendoorn uitgeroepen. De links-
achter van Voordaan voorkwam met 
enkele onnavolgbare verdedigende 
acties menig tegentreffer.

L oodz w aar
Aanvoerder Erik Versnel: ‘Het was 
een loodzwaar toernooi; 4 speeldagen 
met zware omstandigheden door de 
hitte en enkele blessures. Gelukkig 
heeft de coach ons scherp en de 
fysiotherapeut ons fit gehouden. We 
hebben bij vlagen goed gespeeld en 
weinig weggeven. Het is toch mooi 
om zo’n titel op je oude dag te halen 
en voor de club een hoogtepunt.’

Volge nd j aar
Afgelopen zaterdag werd het team 
tijdens de jaarlijkse seizoensafsluiting 
op Voordaan gehuldigd. Voordaan is 
door de Europese Hockey F ederatie 
gevraagd om als titelhouder volgend 

jaar het toernooi in Groenkan te orga-
niseren. Aftredend Voordaan Voorzit-
ter Rob Koopmans heeft zich al als 
Toernooidirecteur opgeworpen om dit 
grote evenement naar Groenekan te 
halen en te organiseren.

Voordaan Veteranen 
p akken E urop ese titel

In h et Belgi sc h e L euven h eef t h oc keyc lub  Voordaan tij dens h et E urop ees K am p ioensc h ap  H oc key voor 
Veteranen ( 40 p lus)  in h et P inksterw eekend de E urop ese titel ge p akt. In h et vierdaags e toernooi w erden 

alle w edstrij den ge w onnen en slec h ts é é n m aal verloren. D oor een dub b ele w inst op  de slotdag tege n 
h et Ip sw ic h  ( E nge land)  en L euven ( b eide 1- 0)  eindig den de G roenekanse h eren als eerste voor Ip sw ic h  

en h et P oolse G arz aw a.

V oordaan V eteranen na het behalen van de E uropese titel.

T w eem aal Z es verliest 
laatste w edstrij d 

Tweemaal Zes verspeelde vorige week de laatste kans op het kampioen-
schap. Na een doordeweekse overwinning in Heerenveen op Blauw Wit 
(11-21), stond 6 juni de laatste wedstrijd van het seizoen op het programma. 
Koploper Mid F ryslan kwam op bezoek in Maartensdijk. De F riezen had-
den aan é é n punt genoeg om de titel te pakken. Na een slechte eerste helft 
van beide kanten, wist Mid F ryslan aan het langste eind te trekken en daar-
mee het kampioenschap te pakken: 13-14.

Met veel publiek aan de zijlijn kwam de wedstrijd moeizaam op gang. Een 
snelle treffer van Tweemaal Zes werd afgekeurd. Kort daarna moest Bart 
Drost het veld verlaten met een enkelblessure. Zijn vervanger was Maik van 
Kouterik. Vervolgens duurde het liefst achttien minuten voor de openings-
treffer viel. Opvallend was dat tijdens de wedstrijd herhaaldelijk aanvallen 
van beide kanten smoorden vanwege het onvoldoende kunnen aanzetten op 
het gladde (versleten) kunstgrasveld. Mid F ryslan oogde daarnaast in de 
beginfase ook gespannen en miste veel kansen. Tweemaal Zes daarentegen 
kwam moeizaam in het spel, maakte veel fouten en wist weinig rebounds te 
pakken. De score werd geopend door Mid F ryslan en kort daarop gevolgd 
door de 0-2. Ook daarna behield Mid F ryslan het initiatief tot aan de rust. 
Met een matige 2-6 ruststand werden de kleedkamers opgezocht.
In de tweede helft wilde Tweemaal Zes beter voor de dag komen en trachtte 
er een wedstrijd van te maken. Toch was het Mid F ryslan dat de score her-
opende: 2-7. Daarna wist Tweemaal Zes met een aantal goede doelpunten 
de achterstand terug te brengen tot twee punten (6-8), waarna er een fase 
aanbrak waarin om en om werd gescoord. Op een 10-11 tussenstand kreeg 
Tweemaal Zes voldoende kansen om de stand gelijk te trekken, maar kon 
hier niet van profiteren. Mid F ryslan kon na een aantal minuten de 10-12 
scoren. Deze voorsprong hield de titelpretendent vast tot het einde. In de 
laatste minuut wist Tweemaal Zes nog de aansluitingstreffer te maken, maar 
er bleek onvoldoende tijd voor een gelijkmaker. Eindstand: 13-14.
Mid F ryslan is de kampioen en mag nu play offs gaan spelen voor promotie. 
Tweemaal Zes kan terug kijken op een mooi en geslaagd seizoen met het 
kampioenschap naar de Hoofdklasse in de zaal en de derde plaats op het 
veld in de Overgangsklasse.

D O S  sluit seiz oen 
in stij l af

Afgelopen zaterdag speelde DOS het laatste duel van dit seizoen thuis tegen 
Madjoe, waartegen de heenwedstrijd kansloos verloren was gegaan. DOS 
kon de borst dus nat maken. Toch zat het hele terras bij de DOS kantine 
weer vol met het trouwe DOSpubliek dat het hele seizoen niet verzaakt 
heeft. De selectie van DOS wil nu al dankbaar de trouwe aanhang uit nodi-
gen voor het komende in september a.s. aan te vangen seizoen. De wedstrijd 
kwam moeizaam op gang. DOS creëerde zeer veel kansen, maar had geen 
hoog rendement. Madjoe had echter minder kansen nodig om te scoren. 
Toch bleef het scoreverloop op en neer gaan en bleef de spanning tijdens 
de 1ste helft continu aanwezig. De thee werd opgezocht bij de stand 4-5 in 
het voordeel van Madjoe.

Z elf de b eeld
De 2de helft liet hetzelfde beeld zien. DOS en Madjoe bleven elkaar lange 
tijd in evenwicht houden. Toch wist Madjoe halverwege een gat van 3 
doelpunten te slaan. DOS liet zijn ware aard zien en toonde veerkracht 
door langzaam aan deze voorsprong terug te brengen tot 1 doelpunt. Helaas 
was de resterende tijd onvoldoende en verloor DOS op het nippertje, zoals 
zo vele wedstrijden dit seizoen met 1 punt verschil. Ook nu tegen Madjoe 
mocht worden gesproken van een goed resultaat; zeker gelet op de heen-
wedstrijd. Eindstand: 10-11.

N ienke
DOS nam deze wedstrijd ook afscheid van Nienke IJtsma, die menig jaartje 
in het 1ste team gespeeld heeft. Met meerdere spandoeken en cadeaus werd 
zij waardig uitgeluid.

K ikkerdril in D e Vierstee
Max gaat een nachtje bij zijn oma logeren omdat zijn grote broer Jannes 
naar het ziekenhuis moet om zijn amandelen te laten knippen. Jannes wil 
dat Max kikkerdril voor hem meeneemt naar het ziekenhuis, anders zal hij 
nooit meer praten. Max loopt weg en gaat in de natuur op zoek naar kik-
kerdril. Onderweg komt hij Jesse tegen, een meisje van zijn leeftijd, dat 
dierenverpleegster wil worden. Max vertelt haar over zijn zoektocht en 
Jesse besluit met hem mee te gaan. Ze vallen van het ene avontuur in het 
andere: ze zien een rups die gek loopt, ontmoeten een weesjongen die hen 
leert koeien te melken, een meisje dat varkens aait en ze komen oog in oog 
te staan met een vos en een hert!  Lukt het Max en Jesse ook om kikkerdril 
te vinden ...?  De film Kikkerdril wordt op woensdag 17 juni a.s. om 13.30 
uur in De Vierstee aan de Nachtegaallaan in Maartensdijk vertoond. Kaart-
verkoop start een half uur voor aanvang aan het ‘Theater’. 



De betekenis van deze gele driehoek-
jes is blijkbaar nog niet bij een ieder 
bekend. Regelmatig beraadslagen 
inwoners onderling over de betekenis 
ervan en ook medewerkers van De 
Vierklank worden als inlichtingen-
bron ingeschakeld. 
De gele driehoekjes wijzen de Bilt-
se brandweer dus de weg naar de 
plaatsen van bluswatervoorzieningen: 
brandkranen, die zijn aangesloten op 
het waterleidingnet en brandputten 
die toegang geven tot het grondwa-
ter. Het is natuurlijk van belang dat 
die voorzieningen voor de brandweer 

altijd snel vindbaar zijn. In de prak-
tijk bleek het echter steeds vaker 
voor te komen dat kranen of putten 
gezocht moesten worden. In sommige 
gevallen waren de aanduidingbordjes 
verdwenen, in andere gevallen waren 
ze overwoekerd door planten of gras. 
Ook staan er vaak auto’s voor of op 
geparkeerd. Hierdoor gaat kostbare 
tijd verloren met zoeken in het geval 
van een brand.

1400
In de praktijk zou het prettig zijn, 
wanneer mensen bij hun parkeerge-

drag zich door de aanwezigheid van 
de gele driehoekjes en de daarnaar 
verwijzende bluswatervoorzieningen 
laten leiden. De driehoekjes op het 
wegdek wijzen met de punt de goede 
kant op. Het zou prettig zijn, wanneer 
beiden zichtbaar en toegankelijk blij-
ven. Het systeem, dat ook in andere 
gemeenten voorkomt, is uitvoerig 
getest en werkt prima. In de gemeente 
De Bilt zijn ruim 1200 brandkranen 
en 200 brandputten. De brandweer 
hoopt al deze voorzieningen medio 
2009 van zo’n gele driehoek te heb-
ben voorzien. 

Het onderzoek, dat twintig maanden 
duurde, werd verricht onder leiding 
van Sven van Sligter in samenwerking 
met de voorzitters van de deelnemen-
de rekenkamercommissies. Dat zijn 
Tjeerd Bakkeren (Zeist), Henk Satijn 
(Utrechtse Heuvelrug) en Pieter de 
Jong (De Bilt). De gemeente Bunnik 
deed niet mee aan het onderzoek. 
‘Aanleiding voor het onderzoek was 
de actualiteit’, aldus Van Sligter. Hij 
vertelt een en ander over de werk-
wijze. ‘We liepen aan tegen gebrek 
aan relevante onderzoeksinformatie, 
zodat we niet konden uitvoeren wat 
we in eerste instantie voor ogen had-
den.’

Aanb evelinge n
Van Sligter gaat bij de presentatie 
van het rapport in op de negen aanbe-
velingen gericht aan de gemeentera-
den. ‘Het is een momentopname. De 
bedoeling is dat er van wordt geleerd 
en dat er iets mee wordt gedaan. 
Draag als gemeenteraad het college 
op een algemeen beleidskader op te 
stellen voor het op afstand plaatsen 
van gemeentelijke taken en maak een 
0-meting. Definieer de beoogde doel-
stellingen en maak afspraken over 
rapportages.’ De rekenkamercommis-
sies stellen dat de gemeenteraden 
zich goed moeten realiseren wat de 
conseque nties zijn van het op afstand 
plaatsen van taken. Dit geldt zowel 
voor de gemeenten als het samenwer-
kingsverband. ‘Wordt bereikt wat je 
als gemeenteraad wilt.’ De commis-
sies adviseren ook evaluatiemomen-
ten in te bouwen. ‘Vraag naar voort-
gang en bedenk welke informatie je 
daarvoor nodig hebt.’ De aanbeveling 
naar de RSD is om de opwaartse lijn 
voort zetten, door met de deelnemen-
de gemeenten afspraken te maken 
en die eventueel bij te stellen. De 

colleges van de betreffende gemeen-
ten hebben positief gereageerd. ‘We 
kijken verwachtingsvol naar de door 
de gemeenteraden te ontwikkelen cri-
teria’, aldus Van Sligter.

L ering
Jan Burger constateert dat de situ-
atie nu anders is dan bij het begin 
van de RSD. ‘De wereld is in vijf 
jaar tijd erg veranderd.’.Het rapport 

vindt hij een uitdaging. Anne-Marie 
Mineur (SP) vindt dat niet valt te 
constateren of het samengaan in de 
RSD een succes is geweest. ‘Dat 
had van tevoren moeten gebeuren.’ 
De rekenkamercommissies wisten in 
het begin van het onderzoek niet wat 
eruit zou komen.’Onze verwachting 
was dat we dat duidelijk boven tafel 
konden halen, maar je kunt pas echt 
oordelen als je weet waar je vanuit 
gaat’, aldus Bakkeren. Dé siré e Sch-

malschlä ger (GroenLinks &  PvdA) 
vindt dat je rekenkameronderzoek 
doet om er lering uit te trekken. ‘Hoe 
gaan we in het vervolg om met het 
op afstand plaatsen van taken. Gaan 
we dan een politiek spel spelen, dus 
de eigen wethouder steunen, of gaan 
we als raadsleden het aanbevelingen-
lijstje afwerken.’ Zij vindt dá t de taak 
en de lering van het rapport. ‘Blijft 
hameren op dit lijstje.’ 

G em eenteraden sc h oten tekort b ij  
op ric h ting R S D

door G uus G eebel

Voorz itter Jan  Burge r van h et Alge m een Bestuur van de R egi onale S oc iale D ienst K rom m e R ij n H euvelrug 
( R S D )  ontving w oensdag 27 m ei in h et ge m eenteh uis van W ij k b ij  D uurstede h et rap p ort 

‘ Ju ist sam enw erken verdient een eige n kader’ . H et rap p ort is h et resultaat van een onderz oek 
dat de rekenkam erc om m issies van D e Bilt, U trec h tse H euvelrug, W ij k b ij  D uurstede en Z eist 

h eb b en uitge voerd rond de op ric h ting van de R S D . 
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Ronnie’s soeppie
“apart maar wel lekker”

***Holsteinerschnitzel
met ei erbij

***Aardbeiendessert
Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht. 

Vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'
Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
18-6

Woe.
17-6

Vrij.
19-6

9,95

Do.
11-6

Woe.
10-6

Vrij.
12-6

9,95

Eendenborstfilet 
met sinaasappelsaus

of

Op de huid gebakken zeebaarsfilet

Varkenshaas met kruidenkaas
of

Gambaspies met paprika

De onderz oekers T jeerd Bakkeren, Henk Sat ijn, Sv en van Sl igter en P ieter de 
J ong. R echts J an Burger.

G ele drieh oekj es w ij z en 
Biltse b randw eer de w eg

door Henk van de Bunt

In D e Bilt b rengt  de b randw eer ge le drieh oekj es op  h et w egd ek aan om  m et sp oed rij dende 
b randw eervoertuige n aan te w ij z en w aar een b lusw atervoorz iening te vinden is. D e b randw eer is 

tot uitvoering van dez e m aatrege l overge gaan , om dat de traditionele rode aanw ij sb ordj es 
verdw enen of  overw oekerd w aren. 

De driehoekjes op het wegdek wijz en met de punt naar de bluswatervoorz ie-
ning. Som s z ijn de aanduidingbordjes overwoekerd door planten of gras.

I n de praktijk z ou het prettig z ijn, wanneer mensen bij hun parkeergedrag  
z ich door de aanwez igheid van de gele driehoekjes, die verwijz en naar  
bluswatervoorz ieningen laten leiden.

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Kijk voor actuele aanbiedingen op www.c1000.nl/dezeeuw

2,00
3 stuks

Hollandse
Nieuwe Haring

Alleen vrijdag
op = op




