
Zorgboerderij Nieuw Toutenburg 
biedt kleinschalige dagbesteding 
waarbij huiselijkheid en gezelligheid 
voorop staan. De wensen van de 
deelnemers zijn het uitgangspunt bij 
de invulling van de dag. Er is een 
breed scala aan mogelijkheden voor 
dagbesteding, waarbij het accent ligt 
op boomkwekerij, tuinbouw en vee-
houderij.

Voor wie
Ouderen die van het buitenleven wil-
len genieten, volwassenen met een 
verstandelijke beperking en volwas-
senen met een psychische hulpvraag 
zijn als deelnemers op de zorgboer-
derij welkom. Ook voor jongeren uit 
het speciaal onderwijs, jongeren met 

een psychische hulpvraag of jongeren 
met een verstandelijke beperking zij 
er diverse mogelijkheden. Naast dag-
besteding biedt Nieuw Toutenburg 
leerwerktrajecten aan in samenwer-
king met stichting Nohé-Overstap. 
Leerwerktrajecten zijn bedoeld voor 
mensen die wat extra hulp nodig heb-
ben bij hun opleiding en bij het vin-
den van een baan. De mogelijkheden 
voor leerwerktrajecten op deze zorg-
boerderij zijn dierhouderij, tuinbouw, 
hovenierswerk, hout- en metaalbe-
werking. 

A artsbisschop
De naam Nieuw Toutenburg is afge-
leid van het jachtslot Toutenburg, dat 
rond het jaar 1550 gestaan heeft op de 

plek waar nu de zorgboerderij geves-
tigd is. Het jachtslot was eigendom 
van Frederik Schenk van Toutenburg, 
de zoon van de stadhouder van Fries-
land en de eerste aartsbisschop van 
Utrecht. De boerderij die 800 meter 
achter de zorgboerderij staat, draagt 
de naam Oud Toutenburg. Omdat 
deze boerderij nogal afgelegen lag, 
bouwde de toenmalige bewoner Teu-

nis Marinus van Oostrum in 1926 een 
boerderij dichter bij de bewoonde 
wereld, wat nu de zorgboerderij is. 
Hij gaf deze boerderij de naam Nieuw 
Toutenburg.

Onthuld
De begeleiders van zorgboerderij 
Nieuw Toutenburg zijn Wim en Wou-
ter van Oostrum.
Fractievoorzitter (SGP) van der Vlies 
zei bij de opening te hopen, dat ook 
de mensen, die deze Zorgboerderij 
gaan bezoeken voor dagbesteding of 
een leerwerktraject, zullen groeien in 
hun persoonlijke ontwikkeling door 
de zorg, begeleiding en aandacht die 
ze krijgen van Wim en Wouter van 
Oostrum. 

Het bord werd onthuld maar zal nog 
even niet aan de Dorpsweg worden 
gezet. De vergunning is aangevraagd, 
maar nog niet verkregen. Zeker 500 
mensen hebben zaterdag de Zorgboer-
derij bezocht. Velen waren enthou-
siast over de opzet en verschillende 
mogelijkheden. Website www.zorg-
boerderijnieuwtoutenburg.nl. biedt 
veel informatie.
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DE J ONG &  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 eijers en Z n BV
Installatiebedrijf
Gas- Water- CV en
Onderhoud
S anitair installaties
L oodgieterswerk- dakwerk

Groenekan 0346 -  21 12 91

Creatieve oplossing voor
de bunker

De lokale politieke partij Bilts Belang wil een bijdrage leveren aan een 
oplossing voor de bunker, die op een breed draagvlak kan rekenen bij het 
bedrijfsleven, de gemeente en de bewoners. 

In juni komt in de gemeenteraad de volgende fase in de besluitvorming over 
de bunker. Er is geen raadsmeerderheid voor sloop met behulp van explo-
sieven. Op bijgaande foto toont Bilts Belang een zeer creatieve oplossing 
voor hergebruik van een bunker met een theehuis, wat ook een restaurant 
zou kunnen zijn. 

Daarmee wordt een oud monument als de bunker met een nieuw archi-
tectonisch ontwerp gecombineerd in een schitterende oplossing, die in het 
landschap is ingepast. Bilts Belang hoopt met deze en andere alternatieven 
dat voor alle partijen meerwaarde gaat ontstaan. Bilts Belang wil graag met 
ondernemers, financiers en ontwerpers in De Bilt in contact komen om een 
vergelijkbare oplossing tot stand te brengen. 

Een voorbeeld van een creatieve oplossing voor hergebruik van een bunker.

Z orgboerderij Nieuw T outenburg geopend
door M arijke D rieenhuizen

A fgelopen zaterdag heeft volksvertegenwoordiger Bas van der Vlies Z orgboerderij Nieuw T outenburg 
officieel geopend. Hij mocht, onder toeziend oog van eigenaar Wouter van Oostrum, een plantje poten. Het 

plantje zal bij een goede verzorging uitgroeien tot een mooie plant met mooie vruchten.

A fgelopen zaterdag heeft Bas van der Vlies Zorgboerderij N ieuw T outenburg officieel geopend.

Honderden witte ballonnen om de dag van het vermiste kind onder de aan-
dacht te brengen. L ees verder op pag. 7 .
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P.K.N. -  Ontmoetingskerk 
M aartensdijk 

31 mei - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

31 mei - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

S t. M aartenskerk M aartensdijk
30 mei - 19.00 uur
31 mei - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
31 mei - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek

P.K.N. -  Herv. Kerk Groenekan
31 mei - 10.00 uur

Ds. B.J . van Vreeswijk, Veenendaal
31 mei - 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan
1 juni - 10.00 uur

Ds. D.J . van Eckeveld, 
Katwijk aan Zee

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

31 mei - 10.30  en 18.00 uur
Leesdienst

1 juni - 10.00 uur
Ds. H. de Bode, Genemuiden

Ned. Ger. Kerk Westbroek
31 mei - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J .F. Ezinga

P.K.N. -  Herv. Kerk Westbroek
31 mei - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan
1 juni - 10.00 uur

Ds. G. Wassinkmaat, Hoevelaken

P.K.N. -  Herv. Kerk L age Vuursche 
31 mei - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
31 mei - 18.30 uur

Ds. T. van den Brink, Putten

Onderwegkerkje Blauwkapel
31 mei - 9.30 en 10.30 uur

Pastor B. van Empel
Oecumenische dienst
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Geboren
2 mei 2009

S anne
Dochter van 

Ewoud en Trudy Boom-Nagel
Wolkammerweg 17

Westbroek

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster:  Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/ Wilsbeschikking Uitvaart 

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek 

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel :  0346 281 71 1
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het onverwachte 
overlijden van

Ju rian van Voorst

zoon van onze commandant.

Wij wensen Bernard en Adrie, Bertwin en Luuk veel sterkte toe bij het 
verwerken van dit grote verlies.

Brandweerkorps Maartensdijk

Ongeloof en verdriet overheersen...
 

Ju rian van Voorst 
 
Hoe kan het leven nou zo gemakkelijk doorgaan, 
terwijl het voor jou zo plotseling stopte.
 
Lieve J ur, rust zacht...
 
J e was een geweldig persoon. We zullen je ontzettend missen!
 
Wij wensen de familie veel sterkte in deze zware tijd.
 
Veel liefs van je collega' s van Cafetaria Peet
Peet Angela
Karin Brenda
Patricia Lisa

Als een vogel wil ik zweven.
Wind - Wolken - Zon.

Vrijheid!

In hechte verbondenheid waren we bij elkaar en zó he bben wij afscheid 
genomen van 

Wim Wolkers
* Amsterdam, 14 december 1929 † B ilthoven, 19 mei 2009

Verdrietig, maar ook dankbaar voor de vele goede jaren.

 Gerda Wolkers - Hart
 Kinderen
 Kleinkinderen

Patrijslaan 31
3738 GC  Maartensdijk

Wim is in besloten kring begraven op maandag 25 mei op de 
Begraafplaats Den en Rust aan de Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Wij danken alle dorps-, buurtgenoten è n “ ònz e pleinbewoners”  voor alle 
warme belangstelling en aandacht tijdens de ziekte en na het overlijden 
van Wim. Het is goed te ervaren hoe belangrijk het is gedragen te worden 
door het medeleven van zoveel fi jne mensen om je heen.

 Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens

Intens verdrietig zijn wij, nu heel onverwacht is 
overleden onze lieve zoon, broer, kleinzoon en neef

Ju rian van Voorst
 * 14 f ebruari 1991 † 19 m ei 2009

Trots zijn we op hoe hij in het leven stond.
We kunnen hem niet missen, maar weten hem geborgen bij God.

  Bernard en Adrie van Voorst – B aelde
   Bertwin
   Luuk

19 mei 2009
Spechtlaan 7
3738 GA  Maartensdijk

De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden.

Oud papier 
Westbroek
Op donderdag 28 mei zamelen leden 
van muziekvereniging De Vrienden-
kring weer oud papier in. Wilt u zo 
vriendelijk zijn om het oude papier 
vóór  18.30 uur aan de weg op of de 
daarvoor bestemde plaatsen te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 30 mei wordt door muziek-
vereniging Kunst &  Genoegen oud 
papier in Hollandsche Rading ingeza-
meld. De wagen vertrekt om 9.00 uur 
vanaf ‘Het Rondje’. U wordt vrien-
delijk verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Oecumenische dienst
Op 2de Pinksterdag, maandag 1 
juni, wordt er een oecumenische 
dienst gehouden in de Onze Lieve 
Vrouwekerk aan de Gregoriuslaan 
in Bilthoven. Deze dienst begint 
om 10.00 uur. Voorgangers zijn 
pastor Gerard Oostvogel en Ds. 
Tom Fossen. Het thema van de 
dienst is:  Het grote vuur - de kleine 
vonk. Na afloop is er een moment 
van ontmoeting met koffie.

I n M emoriam

Geheel onverwacht is dinsdag 19 mei jl. overleden

Ju rian van Voorst

Naast speler van TZ A 2 was hij met zijn humor en glimlach waar nodig 
altijd behulpzaam binnen Tweemaal Zes. Wij zijn J urian dankbaar voor 
zijn inzet en zullen hem erg missen.

Wij wensen Bernard, Adrie, Bertwin, Luuk, naaste familie en vrienden 
veel sterkte met dit verlies.

Bestuur en leden
C.K.V. Tweemaal Zes



Bezoekers konden met stickers aan-
geven welke zes van de achttien stel-
lingen aan bod moesten komen. Uit 
de drie hoofdonderwerpen, Finan-
ciën, economie en de crisis, Politiek, 
democratie en buitenland en Sociale 
zaken, natuur en milieu werden per 
onderwerp twee stellingen bespro-
ken. De deelnemende panelleden zijn 
kandidaat van hun partij voor het 
Europarlement. Europarlementariër 
J an Cremers (PvdA) op nummer 3 
van de lijst, J olanta Polomski (D66) 
nummer 14, David van den Burg 
(VVD) nummer 13, Ewout Deur-
waarder (GroenLinks) nummer 12 
en Ton de J ong (ChristenUnie/ SGP) 
nummer 10. J asper van Dijk (SP) 
staat niet op de lijst maar is Tweede 
Kamerlid. Voor het CDA was Michiel 
Holtackers aangemeld, maar hij bleek 
verhinderd.

S tellingen
Europese samenwerking moet, maar 
dan wel goed; toezicht op banken, 
beurzen, beleggers en bedrijven. Dat 
is nu schromelijk tekort geschoten. 
Wat doen de diverse politieke fracties 
daaraan. De J ong wil de regelgeving 
aanscherpen. ‘Nederlands als het kan 
en Europees als het moet.’ De VVD 
wil dat de markt haar werk kan doen. 
‘De overheid moet wel als markt-
meester optreden.’ J asper van Dijk 
noemt de kredietcrisis het gevolg van 
de neoliberale politiek van de VVD. 
Deurwaarder vindt dat er een code 

voor maatschappelijk verantwoord 
bankieren moet komen. 

Energie
Moeten de Europese overheden de 
spelregels voor energielevering vast-
stellen, of liever de energielevering 
in nationale handen houden. ‘Laat 
de markt het werk doen met goede 
Europese spelregels’, zegt de VVD. 
GroenLinks vindt duurzame energie 
van groot belang. ‘Energie en onder-
wijs zijn nutsvoorzieningen die je in 
eigen hand moet houden’, zegt Van 
Dijk. De SP ziet nu banken genati-
onaliseerd en energiebedrijven ver-
kocht worden. De VVD wil kernener-
gie en op termijn duurzame energie. 
Cremers vindt energievoorzieningen 
basisvoorzieningen. ‘In Nederland is 
het netwerk onder overheidscontrole 

en de energielevering vrij. Andere 
landen hebben die splitsing niet tot 
stand gebracht. Daardoor heb je geen 
gelijke partijen.’

Bevoegdheden
Brussel heeft de neiging bevoegdhe-
den naar zich toe te trekken, bijvoor-
beeld over strafrecht, belastingen, 
ruimtelijke ordening. Van Dijk noemt 
de start van de unie goed. ‘Maar in 
de jaren tachtig is het uit de bocht 
gevlogen en stond alles in het teken 
van de economie.’ De SP vindt dat 
het socialer en menselijker moet. Van 
Dijk is in tegenstelling tot D66 terug-
houdend naar Europa. De VVD vindt 
dat je lokaal moet regelen wat lokaal 
kan en Europees als dat moet. Van 
Dijk noemt vrijwillige samenwer-
king prima. Voor de ChristenUnie/

SGP geldt:  samenwerken waar nodig, 
maar verder alles zo laag mogelijk 
regelen.

L andbouwsubsidies 
De stelling, wat er moet gebeuren met 
vrijvallende gelden als de Europese 
landbouwsubsidies worden vermin-
derd is voor de VVD eenvoudig. 
Terug naar de burger. GroenLinks wil 
daarmee duurzame landbouw onder-
steunen. De J ong is voor een mix 
maar kiest vooral voor duurzaam-
heid. De PvdA is voor afbouwen 
landbouwsubsidies en heeft in het 
Europees parlement willen voorstel-
len overschotten te besteden aan 
microkredieten. ‘Landbouwsubsidies 
verstoren de landbouw in ontwikke-
lingslanden.’ D66 wil de vrijkomende 
gelden investeren in kenniseconomie 
en onderwijs. 

Waarom op welke partij
Aan het eind van de bijeenkomst 
krijgen de panelleden de gelegen-
heid aan te geven waarom een stem 
op hun partij het beste is. Over een 
ding zijn ze het, samen met de bur-
gemeester, in ieder geval eens. Ga 

vooral stemmen op 4 juni. D66 zegt 
ja tegen Europa omdat Europa vrede 
en welvaart heeft gebracht. ‘Stemmen 
op D66 betekent stemmen voor een 
voorwaartse richting en voor toleran-
tie en democratie.’ J asper van Dijk 
noemt betrokkenheid heel belangrijk. 
‘Kies voor de SP omdat je het niet 
pikt dat je geen tweede referendum 
hebt gekregen. Het is verder een stem 
tegen neoliberale bedrijven. Het moet 
menselijker en socialer.’ Ewout Deur-
waarder zegt dat je met een stem op 
GroenLinks kiest voor een koers naar 
duurzaamheid. Voor de PvdA zijn de 
EU-onderdanen een speerpunt. De 
partij is voor een verandering van 
het economisch stelsel. ‘Als u op de 
VVD stemt, stemt u voor een Europa 
dat werkt. Een goed veiligheidsbe-
leid, de vrije markt en een duide-
lijk integratie- en immigratiebeleid.’ 
Voor de ChristenUnie/ SGP gelden 
de speerpunten:  begrenzen, beperken, 
bewaren en beschermen. Opkomen 
voor zwakkeren in de samenleving, 
Turkije geen lid van de Europese 
Unie, geen superstaat, duurzaamheid 
en het takenpakket begrenzen.
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Verrassend grote opkomst bij Europadebat
door Guus Geebel

Woensdag 20 mei vond in de M athildezaal van het gemeentehuis een debat plaats met vertegenwoordigers 
van zes lijsten die aan de Europese verkiezingen deelnemen. De Werkgroep Europa- Ju melage De Bilt 

organiseerde de avond. ‘We hebben nog nooit zoveel mensen bij een Europadebat gehad’, zegt voorzitter 
Dirk van Kekem in zijn openingswoord. Burgemeester A rjen Gerritsen leidde de discussie.

N og nooit zoveel mensen bij een Europadebat.

Het panel, aan het woord is J an C remers (PvdA ).

Open T uinendag Westbroek 2009
Z aterdag 30 mei a.s. wordt er van 10.00 tot 17.00 uur in Westbroek weer de jaarlijkse ‘Open T uinendag’ 

gehouden. Een diversiteit aan tuinen -  zo niet lusthoven -  wordt opengesteld voor het publiek. Er zijn ook dit 
jaar weer nieuwe tuinfanatieke deelnemers.

De tuin van J os Schrikkema en Wilma 
Voorneveld, Kerkdijk 174, is zeven 
jaar oud. Zeven jaar geleden was de 
tuin een grasland waar schapen rond 
liepen en een gedeelte werd geken-
merkt door achterstallig onderhoud. 
Na zeven jaar is een tuin ontstaan 
met borders in de kleuren oranje/
rood, roze/ blauw en wit/ roze/ blauw. 
Een leuke jonge tuin om doorheen te 
lopen en te genieten van de diverse 
kleurcombinaties. 
Wil en Evert de Graaf (Kerkdijk 174 
A) hebben een echte hobbytuin, die 
in jaren is opgebouwd met voor hen 
waardevolle planten en stekjes, zoals 
een pioenroos van opoe. De tuin is 
hun lust en hun leven. Evert met zijn 
tuinderskomaf is altijd bezig in zijn 
groentetuin en houdt de bloemen-
tuin geheel onkruidvrij. Wil houdt 
van grote vaste planten omlijst door 
buxus. Ga beslist kijken en geniet 
van hun passie op een zeer bijzondere 
plek aan het einde van het dorp.

127 en 135
Marjolijn Delver, Kerkdijk 127, heeft 
een tuin met veel afwisseling die een 
weids uitzicht biedt over de polder. 
Binnen een overzichtelijke structuur 
met niveauverschillen kunnen de 

planten hun uitbundige gang gaan. U 
ziet bloeiende klimrozen en clematis-
sen, veel vaste planten, mooie gras-
sen, een grindtuin en een moestuin. 
De planten zijn vooral gekozen op 
bladstructuur en -vorm, zodat de tuin 
ook mooi is buiten de bloeitijd. Er is 
ook keramisch gevogelte van divers 
pluimage te bewonderen.
De ‘Moeras- en Stinzenplanten tuin’ 
van de familie Baas-Volkers, Kerk-
dijk 132, grenst aan het reservaat 
‘de Westbroekse Zodden’. Naast de 
moerasnatuur (met wilde orchideeën 
en de ongevaarlijke ringslang) zijn 
er biotopen aangelegd voor exotische 
stinzenplanten. Een botanische teke-
naar geeft uitleg, er is een antiquariaat 
met natuur- en tuinboeken en een 
apotheker informeert over natuurlijke 
genees- en verzorgingsmiddelen. Er 
zijn zaden en planten te koop, evenals 
porselein en boeken uit eigen verza-
meling.

154, 108 en 106
Ook de Falkenhof, Kerkdijk 108, 
grenst aan het natuurgebied. In deze 
boerderijtuin zijn diverse tuinkamers 
te bezichtigen:  een moestuin, een 
kruidentuin een wilde plantentuin. De 
boomgaard is prachtig gesitueerd aan 

het water. Daarnaast is er een exposi-
tie van aquarellen en boetseerwerk.
De familie Kalisvaart, Kerkdijk 106, 
heeft een ‘hobbyerf’, bestaande uit 
een zelf ontworpen bloementuin, een 
boerenmoestuin en een kleindierwei-
de. U kunt er kennismaken met biolo-
gische producten van het platteland. 
Er is een doorlopende demonstratie 
tin gieten en porselein schilderen. 
Verkoop van tuinplanten en curiosa. 
Aan het einde van de middag worden 
hier de schapen geschoren. Daarnaast 
kan men ook van de gelegenheid 
gebruik maken om de beeldentuin/
galerie Westbroek aan de Kerkdijk 
154 te bezichtigen.

Doctor Welfferweg 94
De tuin van de familie de Rooij is 
een jonge tuin die ze zelf hebben aan-
gelegd op een zeer vruchtbaar stuk 
weiland. De tuin, waarvan het begin 
en eind gemarkeerd wordt door twee 
prachtige zeer verschillende vijvers, 
is dwars op de kijkrichting opgedeeld 
in stukken. Het is een echte liefheb-
berstuin met een grote diversiteit aan 
planten; er staan bijvoorbeeld meer 
dan 100 soorten rozen. Huisdieren 
worden niet toegelaten.

I edere dag is anders, met steeds een andere kleur
en dat in die heerlijke zoete voorjaarsgeur.
D e mooiste tijd van het jaar breekt aan
L aten we vooral hiervan genieten gaan! !

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…  
 
Dit stukje is bedoeld als een open brief aan onze (lieve) jeugd. Ik behoorde 
vroeger ook niet tot de liefste jongetjes van onze gemeente, maar het kwam 
bij ons toch niet in ons hoofd op om zomaar zonder redenen bij ouderen in 
ons dorp de boel moedwillig te vernielen en deed ik dat wel, dan stond de 
mattenklopper wel gereed, want zoiets deed je gewoon niet.
 
Mij kwam ter ore dat er nu weer bij de meest ‘aardige en hartelijke’ man 
pastor G. de Wit van de St. Maertenparochie tuinmeubelen uit de tuin zijn 
gehaald en in het park achter de woning helemaal in elkaar zijn getrapt. 
Gewoon vernield dus. Nee, niet gestolen dus maar, pure vernielzucht. Waar 
is dat nu toch in vredesnaam voor nodig?  Wat is daar de lol nu van?
Wie kan mij dit vertellen?
 
Henk Broekhuizen, M aartensdijk 



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

21 19 92

MIDGETGOLF BILTHOVEN

Dagelijks geopend van

10.00 tot 22.00 uur

(laatste entree 20.30 uur)

www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, Bilthoven,

030-2281154, 06.20963766

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

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

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

Pinksterslof

€ 3,50

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

407 2.0 16V XR PACK, OR BLANC, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB,
MLV, RAD/CD, ABS, AIRBAGS, 44.000KM ............................................................................  '05 € 13.950,-

PEUGEOT
206 1.4 GENTRY 5 DRS, GRIS ICELAND, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, 98.000KM ..................  '01 € 5.950,-
207 1.4 16V XS, ABS, RAD/CD, AIRCO, BLAUW MET, ER, CV, SB, 29000KM ......................  '07 € 12.500,-
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 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS,
RAD/CD/TEL, PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000KM .........................  '05 € 10.950,-
806 2.0 16V SR 7 PERS, ROOD MET, AIRCO, CRUISE C, ER, CV, SB, 157.000KM .............  '01 € 6.500,-
607 2.2 16V PACK, ZWART MET, CLIMATE C, CRUISE C, ESP,
PARKEERS, RAD/CD WISS/NAV, ABS, AIRBAGS, LEDER INT, 138.000KM .........................  '05 € 18.500,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 1.8 16V AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
TREKH, REGENS, AIRBAGS, ABS, 71.000KM ......................................................................  '02 € 7.950,-
CITROËN C1 5 DRS, GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, S PAKKET, 15.000KM ..................  '08 € 8.950,- 
CITROËN BERLINGO 1.9 D, ROOD, ER, CV, SB, RAD/CD, 108.000KM ...............................  '00 € 3.950,-
CITROËN SAXO 1.4VTS, GRIJS MET, SCHUIFD, ER, CV, SB, MLV, 112.000KM ..................  '03 € 5.450,-
CITROËN C8 2.2 16V LPG G3, D GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C,
2X SCHUIFD, LMV, PARKEERS, REGENS, RAD/CD, TREKH, 200.000KM ...........................  '04 € 13.950,- 
CITROËN C2 1.1I, RAD/CD, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, MLV, 47.000KM ............  '05 € 8.450,- 
FIAT PALIO WEEKEND, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 125.000KM .................  '00 € 2.750,-
VOLVO V40 1.8 EUROPA, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C,
RAD/CD/NAV, LMV, MLV, HALF LEDER, 120.000KM ............................................................  '03 € 11.450,- 

BUDGET CARS
FIAT SEICENTO 1.1I, BLAUW, NETTE AUTO, 60.000KM ......................................................  '00 € 2.950,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540



De initiatiefgroep ‘Houd dorpshuis 
Hollandsche Rading kleinschalig’ wil 
dit losgekoppeld zien van de moge-
lijke bouw van een sportzaal. Reden 
genoeg om op de op 14 mei gehouden 
Raadscommissievergadering van het 
inspreekrecht gebruik te maken.

Geen draagvlak
Wim Kapteyn, Gerald Otten, Saskia 
Sijbrandij en Sipko Veneman vor-
men deze Initiatiefgroep. In een kort 
overzicht tijdens hun ‘inspreken’ heb-
ben zij aangegeven, dat er in juli 
2008 ruim 300 handtekeningen zijn 
overhandigd van verontruste inwo-
ners van Hollandsche Rading, die 
geschrokken waren van de grootscha-
lige plannen, die n.a.v. het rapport 
van bureau Laagland’advies waren 
ontwikkeld. Naar hun mening schetst 
dit rapport, dat is gebaseerd op een 
wenseninventarisatie van de klank-
bordgroep een vertekend beeld van 
de behoeften van de inwoners m.b.t. 
een nieuw dorpshuis. Wie het rapport 
goed leest - aldus de initiatiefnemers 
- vindt namelijk geen onderbouwing 
voor de later verwoorde conclusies; 
het berust ook niet op enig draagvlak 
onder de inwoners, buiten de ingeze-
tenen van de klankbordgroep (zo’n 
10-15 mensen). Daarnaast zijn de 

direct aanwonenden nog steeds niet 
betrokken geweest bij enig onderzoek 
ten aanzien van een nieuw dorpshuis. 

Voorstel
De initiatiefgroep is uitermate onge-
lukkig met de voorkeur van het Colle-
ge dat behelst een middelgroot dorps-
huis (326 m2 ) aan een tennisclub te 

koppelen waardoor er een gebouw 
van grootschalige omvang midden in 
een zeer rustige woonwijk wordt gesi-
tueerd. De bezettingsgraad van het 
huidige dorpshuis is volgens de groep 
te laag om straks kostendekkend te 
kunnen zijn. Om het exploitatiete-
kort op te vangen zullen er dan ook 
zeer veel activiteiten moeten plaats-
vinden met alle gevolgen van dien. 
Naast bijvoorbeeld geluidsoverlast en 
druk op de infrastructuur gaat reali-
satie van dit plan ook ten koste van 
kinderspeelplaatsruimte aan het Adri 
Pieckplein en een prachtige rij bomen 
aan de westzijde van de tennisaccom-
modatie. Ook is de groep bevreesd 
dat het plan voor het multifunctionele 
dorpshuis (700 m2) en sportzaal met 
daarboven op gebouwde appartemen-
ten inclusief parkeerplaatsen etc. nog 
steeds niet definitief van de baan is.

Inspraak
De groep heeft tijdens de inspraak 
dan ook gepleit voor een echt klein-
schalig dorpshuis op de oude locatie, 
gekoppeld aan de peuterspeelzaal. 
Zij is van mening, dat dan het Adri 
Pieckplein, waar veel kleine kinderen 
spelen, niet verkleind hoeft te wor-
den. Ook hoeven geen bomen gekapt 
te worden; bomen die nog een erfenis 

zijn van het oorspronkelijke landelijk 
gebied wat het woonerf 20 jaar gele-
den was. Een ander voordeel is dat er 
direct gebouwd kan gaan worden; er 
hoeft geen bestemmingsplan gewij-
zigd te worden en er zijn geen inge-
wikkelde beheersconstructies nodig. 
Er kan daardoor binnen afzienbare 
tijd een leuk en functioneel dorpshuis 
geopend worden. Bij een dergelijk 
dorpshuis is de kans op commerciële 
exploitatie aanzienlijk kleiner omdat 
er geen koppeling is met wat of wie 
dan ook en de kans op overlast voor 
de bewoners van de Adri Piecklaan 
en de Charles Weddepohllaan te ver-
waarlozen klein is. Omdat de bezet-
ting van de peuterspeelzaal met 4 
ochtenden per week minimaal is biedt 
deze ruimte perfecte faciliteiten voor 
uitbouw kinderopvang, naschoolse 
opvang en overige activiteiten voor 
jong en oud uit Hollandsche Rading 
en kan er ook in dit plan een geza-

menlijk gebruik worden gemaakt van 
bijvoorbeeld toiletten en een keuken-
blok. 

Gemeenteraadsvergadering
Tijdens c.q. na hun optreden in de 
raadscommissie werden de insprekers 
door de commissieleden nog nadere 
vragen gesteld m.b.t. de financiering 
en het specifieke verschil in kosten 
van de twee varianten. Ook of en 
bij welke variant het bestemmings-
plan wel c.q. niet gewijzigd hoeft te 
worden was onderdeel van de uitge-
wisselde informatie. Op donderdag 
28 mei staat het mogelijk nieuwe 
dorpshuis van Hollandsche Rading 
op de agenda van de Gemeenteraad. 
De initiatiefgroep kan geen inschat-
ting geven of hun inspreken nog tot 
veranderde inzichten aanleiding heeft 
gegeven, maar berust ook niet in een 
besluit dat afwijkt van een echt klein-
schalig dorpshuis.

De Bourgraaf is historicus en was 
niet eerder politiek actief. Hij heeft 
de afgelopen vijf jaar in vier lidstaten 
van de Europese Unie gestudeerd en 
gewerkt. In maart kwam hij terug van 
ecologisch vrijwilligerswerk in Span-
je. Hij is nu assistent-coördinator van 
Newropeans Nederland. ‘Vanuit mijn 
individueel geformuleerde plichtsbe-
sef als historicus heb ik niet alleen 
een beeld bij het nieuwe Europa, maar 
ook een visie op het nieuwe Europa’, 
zegt De Bourgraaf. Hij vindt dat het 
de Europese leiders aan visies op de 
toekomst voor Europa ontbreekt. De 
Bourgraaf is auteur van het Nieuwe 
Europa.

Overgangspartij
Het doel van de partij Newropeans 
is een brug te slaan tussen de burger 
en de Europese Unie. ‘Een unie te 
creëren waarin de burger zich herkent 
en waar besluitvorming op een trans-
parante en gecontroleerde manier 
plaatsvindt. Een politiek bouwwerk 
waarin de burger zich herkent. De 

partij wil niet tot de bekende stro-
mingen behoren, maar wil in ieder 
geval verder met degenen die voort 
willen met het lopende project van 
de Europese Unie. We zijn geen poli-
tieke partij in de meest bekende vorm 
en zijn noch links noch rechts. Wij 
pretenderen een partij te zijn die een 
overgang bewerkt naar een niveau 
waar nieuwe partijen zullen zijn, die 

opnieuw zichzelf dan wel links, dan 
wel rechts positioneren en dan op 
Europees niveau’, aldus De Bour-
graaf

Europese partij
‘Veel burgers hebben de neiging hun 
stem te geven aan een partij op natio-
naal niveau. Nationaal niveau is pro-
vinciaal niveau in Europees perspec-
tief. Bij Neworopeans gaat het over 
Europees niveau dat we samen met 
de burgers willen vormen.’ De partij 
heeft in negen landen een afdeling 
en neemt in drie landen, Nederland, 
Frankrijk en Duitsland, deel aan de 
Europese verkiezingen. ‘We vormen 
de eerste echt Europese politieke par-
tij.’ De Bourgraaf verwacht minstens 
één zetel voor Newropeans binnen 
te halen. ‘Dan wordt voor de kiezer 
duidelijk dat er iets nieuws wordt 
gecreëerd.’
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Initiatiefgroep Dorpshuis Hollandsche 
Rading spreekt in

door Henk van de Bunt

Onlangs werd op een informatieavond het voorstel van het College van B&W met betrekking tot een 
kleinschalig model dorpshuis in Hollandsche Rading gepresenteerd. Een aantal aanwezigen pleitten 

weliswaar voor een dorpshuis met een sportzaal maar zij en ook anderen gaven aan dat dit niet zou mogen 
leiden tot extra woningbouw, commerciële uitbating van het dorpshuis en extra overlast. 

Sipko Veneman, Saskia Sijbrandij en Gerald Otten (v.l.n.r.) vragen zich af, 
waarom het kleinschalige dorpshuis niet op de plaats van het oude dorpshuis 
kan worden gerealiseerd. Zij pleiten er in ieder geval wel voor de bomen die 
nog een erfenis zijn van het oorspronkelijke landelijk gebied wat het woonerf 
20 jaar geleden was, te sparen.

Ook Wim Kapteyn bij het hekje naar 
de locatie van het vroegere dorpshuis 
ziet daar het liefst weer een klein-
schalig gebouw verrijzen.

Kandidaat uit Groenekan bij 
Europese verkiezingen

door Guus Geebel

Bij de Europese verkiezingen op 4 juni is Peter de Bourgraaf (40) uit 
Groenekan de enige kandidaat uit de gemeente De Bilt. Hij staat als 
nummer 6 op de lijst van de partij Newropeans. Deze partij ontstond 
in 2005 na het ‘nee’ van Frankrijk en Nederland tegen de Europese 

grondwet en noemt zich de eerste echte Europese partij zonder banden 
met nationale partijen.

Peter de Bourgraaf wil politiek op Europees niveau.

Onafhankelijk sociaal 
consulent

SP De Bilt wil een onafhankelijk sociaal consulent, om mensen met een 
minimuminkomen te ondersteunen bij het krijgen van de voorzieningen 
waar ze recht op hebben. Vanwege de economische crisis zullen er steeds 
meer mensen beroep doen op een uitkering. De ervaring leert dat er te wei-
nig gebruikt wordt gemaakt van de aanvullende voorzieningen.

‘Het minimabeleid dat het Biltse college voorstelt zet een aantal belangrijke 
stappen voorwaarts,’ zegt SP-woordvoerder Sociale Zaken Anne-Marie 
Mineur, ‘maar als de mensen voor wie het beleid bedoeld is, niet weten 
wat er kan, dan blijft het een droge letter. In de praktijk blijkt dat er heel 
weinig gebruik wordt gemaakt van de fondsen en regelingen die er zijn. We 
hebben een Sociaal Fonds. Sinds onze eigen Sociale Dienst is opgegaan in 
de Regionale Sociale Dienst, is daar nooit meer een beroep op gedaan. En 
van het budget dat was gereserveerd voor bijzondere bijstand was vorig jaar 
64000 euro over’. 

Ter voorbereiding op de discussie in de raadscommissie organiseerde de SP 
een open avond met mensen die met het minimabeleid te maken hebben. 
Uit de inbreng van de aanwezigen bleek dat er behoefte is aan meer con-
crete ondersteuning. Mensen weten lang niet altijd waar ze recht op hebben. 
Bovendien blijkt Zeist, waar de Regionale Sociale Dienst huist, wel erg ver 
weg te zijn voor mensen met een handicap, of voor mensen op gevorderde 
leeftijd. Tegenover de instanties voelen veel mensen zich verder vaak ook 
erg geïntimideerd. Een onafhankelijke raadgever zou mensen actief kunnen 
informeren en ondersteunen om te krijgen waar ze wettelijk recht op heb-
ben. Om de onafhankelijkheid te garanderen, zou de consulent verantwoor-
ding moeten afleggen aan de gemeentelijke ombudsman, in plaats van aan 
het college of de gemeenteraad. 



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

Een greep uit ons uitgebreide assortiment:
* Verse maaltijden * Verse pizza's
* Maaltijd- en rauwkostsalades
* Div. nieuwe fruitsalades

Profiteer van onze knal feestaanbiedingen:

Vers van de Traiteur

De allerbeste

Perssinaasappels
2 kilo 1,00

De lekkerste

Trostomaten
héél kilo 1,00

Heel veel nieuwe

Gerechten 
en desserts

Doesburgse
Kipschotel

100 gram 0,99

Mooie Hollandse

Bospeen
nu 1,00

De lekkerste

Galiameloenen
nu 1,00

Frisse salade
met gerookte kip

bowl 2,98

Grote Hollandse

Komkommers
3 voor 1,00

Fettucini
Marinara

100 gram 0,99

Pitloze

Watermeloen
héél kilo 1,00

Nieuw

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 30 mei

Extra klapper!!!
Bij besteding 
van € 10,- of meer:

groente en fruit, verser kan niet!

Doos à 500 gram Aardbeien gratis!!!

D.V. Donderdag 28 mei
Feestelijke opening van onze 

nieuwe winkel op het Maertensplein
Een greep uit ons uitgebreide assortiment:

Profiteer van onze knal feestaanbiedingen:

Alles dagelijks vers bereid uit eigen keuken! Landwaart,verser kan niet!



Woensdag 3 juni organiseert de 
gemeente van 17.00 tot 19.00 uur een 
inloopavond over het cultuurhuis in 
de Mathildezaal van het gemeente-
huis. Belangstellenden kunnen daar 
de maquette bekijken van het Project 
Melkweg en er vragen over stellen. 
De plannen werden eerder tijdens een 
informatiebijeenkomst eind septem-
ber 2008 in het kantoor van de woon-
stichting SSW gepresenteerd

‘Het gaat om een uniek project waar-
in de bibliotheek, De Werkschuit, de 
muziekschool, kinderopvang en drie 
basisscholen samen worden gehuis-
vest. Daaromheen komt woningbouw 
met in totaal 170 woningen’, aldus 
wethouder Herman Mittendorff tij-
dens de persbijeenkomst op 12 mei. 
‘Het is een heel groot project met heel 

veel spelers.’ Het plan voldoet aan de 
kaders die in 2007 zijn vastgesteld. 
Een theater/ concertzaal behoort bin-
nen de afgesproken kaders nog niet 
tot de mogelijkheden. Een besluit 
hierover vindt voor maart 2010 plaats. 
De woonstichting SSW wordt eige-
naar van het cultuurhuis en verhuurt 
aan de partijen tegen een die van te 
voren afgesproken prijs. De gemeen-
te verzorgt de infrastructuur, zoals 
bomen en wegen. Op donderdag 25 
juni behandelt de gemeenteraad het 
project. [ GG]
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L a Dolce Vita met Rosita S teenbeek
door Sylvia van der L aan

De zomer is in aantocht en de vakantieplannen worden gemaakt. Italië is voor veel mensen de 
vakantiebestemming. Bij Bouwman Boeken wordt op 4 juni a.s. een voorschot genomen op L a Dolce Vita met 

het bezoek van Rosita S teenbeek.

Na haar studie Nederlandse taal en 
letterkunde is Rosita Steenbeek in 
1985 naar Italië vertrokken. Ze leerde 
Alberto Moravia kennen en vertaalde 
zijn werk; de relatie met Moravia 
had niet alleen een zakelijk karak-
ter. Steenbeek kwam via Moravia in 
contact met de bekende fimregisseur 
Fellini en met een gerenommeerd 
psychiater op Sicilië. De relaties met 
deze drie oudere Italiaanse mannen 
worden beschreven in haar debuutro-
man(1995) De Laatste Vrouw. 

Rolletje
Door de verschillende minnaars komt 
ze in aanraking met verschillende 
aspecten van het Italiaanse leven. 
Fellini brengt haar in contact met de 
film- en glamourwereld en ze speelt 
een rolletje in zijn film Ginger e 
Fred. De relatie met de psychiater 
brengt haar naar Sicilië, waar ze door 
hem omringd wordt door charme en 
luxe, maar waar ze ook tegen de 
machokanten van de Italiaanse man 
oploopt. In de roman Siciliaans Testa-
ment (2006) blikt Steenbeek terug op 
de uitbundige jaren met de psychiater 
en bekijkt met weemoed maar ook 
met humor hoe de stokoude man met 

zijn schizofrene zoon een terugge-
trokken leven leidt. 

Ongeluk
De roman Intensive Care (2004) is 
het verhaal van een moeder en doch-
ter die na een ernstig auto-ongeluk 
in het ziekenhuis terechtkomen. In 
deze autobiografische roman worden 
hulpeloosheid en wanhoop beschre-
ven van een maandenlang verblijf 
op de intensive care. Maar ook de 
kracht van moeder en dochter en 
de sterke relatie tussen hen worden 
op ontroerende wijze duidelijk. Haar 
laatste boek Ander Licht (2009) is een 
historische roman. Het verhaal heeft 
de stad Amersfoort als oorsprong 
(Steenbeek, geboren in Utrecht, is 
afkomstig uit Amersfoort), maar heeft 
ook weer uitstapjes naar Italië. 

Kaarten
Door de verhalen van Rosita Steen-
beek zal het publiek kennis maken 
met de charme en eigenaardigheden 
van La Dolce Vita. Kaarten voor de 
avond met Rosita Steenbeek zijn te 
koop bij Bouwman Boeken in De 
Bilt.

D onderdag 4 juni:  Een avondje met 
R osita Steenbeek bij Bouwman Boe-
ken in D e Bilt.

De Wereld Express komt van 30 mei 
t/ m 6 juni naar De Bilt. Wereldwinkel 
De Bilt heeft hem die week gehuurd 
en hij komt te staan bij de Werkplaats 
Kindergemeenschap, Kees Boeke-
laan 12.

De Wereld Express is een twaalf 
meter lange bus met een bijzonde-
re tentoonstelling over arm en rijk, 
over eerlijke handel en over ontwik-
kelingssamenwerking. Ook het eten 
van insecten, het snoepen van bijen 
in chocola, koeien die zoveel subsi-
die krijgen dat ze een vliegreis om 
de aarde zouden kunnen maken, en 
geluk zijn onderwerpen die in de 
Wereld Express behandeld worden. 
Wereld Express is geen tentoonstel-

ling in de traditionele zin van het 
woord. Het is meer een spellencircuit 
waarin de onderwerpen op een uitda-
gende manier aan bod komen. Alle 
thema’s worden in verband gebracht 
met het dagelijks leven van kinderen. 

Jon geren
De Wereld Express is bestemd voor 
jongeren vanaf 10 jaar. Met behulp 
van een routekaart voeren de kinde-
ren zelfstandig opdrachten uit. Zij 
worden uitgedaagd om antwoorden 
te bedenken, meningen te geven en 
oplossingen te zoeken.
De toegang bedraagt 1,50 euro per 
leerling, dit is inclusief de routekaart 
met vragen. Scholen, die interesse 
hebben, kunnen zich aanmelden bij 

de contactpersoon van de Wereldwin-
kel Truus te Pas:  e-mail tjtpas@ case-
ma.nl, tel. 030 2284933. De benodige 
informatie zal dan vooraf worden 
bezorgd. Wie zich het eerst aanmeldt 
kan de dag en tijd nog kiezen. Voor 
een bezoek aan de Wereld Express 
moet per groep ongeveer 1 uur wor-
den gereserveerd.
Ook individuele jongeren zijn wel-
kom om onder begeleiding de Wereld 
Express te bezoeken. Dat kan op 
zaterdag 30 mei van 11.00 tot 16.00 
uur, op woensdag 3 juni van 13.30 
tot 16.30 uur of op zaterdag 6 juni 
van 10.00 tot 12.00 uur. Op aanvraag 
is het mogelijk de bus ’s avonds te 
bezoeken.

T hemaweek urineverlies
 

1 op de 4 vrouwen en 1 op de 8 mannen krijgen er in hun leven mee te 
maken:  urineverlies.  Veel van deze mensen vinden het heel lastig om 
hierover te praten. Misschien bent u één van de miljoenen mensen met 
urineverlies, ook wel incontinentie of zwakke blaas genoemd. Ongewenst 
urineverlies is niet iets waarvoor je thuis hoeft te blijven. Zelfs niet wanneer 
je meer urine verliest dan je gewend bent. 

Waar of niet waar?
• Alleen oudere mensen hebben last van urineverlies
•  Door de bekkenbodemspieren te trainen kunnen vrouwen weer controle 

krijgen over hun blaas
• Niemand die ik ken, heeft last van urineverlies
•  Iemand met urineverlies kan nooit meer een strakke jeans of nauwslui-

tende jurk dragen.
•  Maandverband is minder opvallend dan een specifiek product voor urine-

verlies.

A ntwoorden:  Zie advertentie elders in deze Vierklank

Een goed advies bij urineverlies is erg belangrijk. Apotheek Maertensplein 
beschikt over een discrete adviesruimte, waar in alle rust vragen over urine-
verlies gesteld kunnen worden aan een gespecialiseerde medewerkster. Wij 
adviseren u graag welk verband het beste past bij uw persoonlijke situatie. 
In de week van dinsdag 2 juni t/ m vrijdag 5 juni organiseert Apotheek 
Maertensplein daarom de themaweek van het urineverlies. Tijdens deze 
week kunt u terecht  voor een adviesgesprek. Om teleurstelling en lang 
wachten te voorkomen vragen wij u een afspraak te maken. Heeft u inte-
resse?  Bel of kom langs, telefoonnummer:  0346-210605.

Vermiste kinderen
Maandag 25 mei was de Internationale Dag van de Vermiste Kinderen. Het 
Landelijk Bureau Vermiste Personen van het Korps Landelijke Politiedien-
sten had voor Nederland de J ulianaschool in Bilthoven gevraagd medewer-
king te verlenen om de dag onder de aandacht te brengen. Om 11.00 uur 
gingen honderden witte ballonnen met foto’s van in Nederland vermiste 
kinderen de lucht in en zongen de schoolkinderen het toepasselijke lied Ga 
J e Mee. Het J eugdjournaal maakte er opnamen van. Aan de ballonnen hing 
een kaartje met de naam van de leerling. Op het kaartje wordt ook aandacht 
gevraagd voor Amber Alert, een alarmeringssysteem dat in werking wordt 
gesteld bij ernstige vermissingen. [ GG]

Het Project Melkweg.

Wereld Express naar De Bilt

Project M elkweg wordt zichtbaar

D irecteur Ella Prins vond het een eer dat de J ulianaschool was uitgeko-
zen



Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

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

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

Speciale Themaweek: 

Urineverlies
dinsdag 2 juni 

t/m vrijdag 5 juni
Kom langs voor een deskundig advies in onze aparte spreekkamer. 
Ook als u nog geen klant bent van apotheek Maertensplein bent u van 
harte welkom. 

Maak (om wachten en teleurstelling te voorkomen) even een afspraak: 
0346-210605.

Antwoorden uit het stukje: 

1) niet waar, 2) waar, 3) niet waar, 4) niet waar, 5) niet waar

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

Maak tijdig 
uw afspraak voor 

de zomer want 
ook wij gaan op 

vakantie
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advertentie
In een woninkje zonder ramen of deuren
Komen meesjes permanent
Het kleine huisje keuren
Een gezin dat aan uitbreiden denkt

Af en aan gevlogen, steeds maar weer
Aan een grondige analyse onderworpen
VERHUURD, ' t kleine huisje deze keer
' t Harde zoeken heeft z' n vruchten afgeworpen

Af en aan gevlogen, steeds maar weer
Voor ' t bereiden van de kinderkamer deze keer
Alles wordt zorgvuldig bijeengebracht
Het mezenwiegje lieflijk zacht

Af en aan gevlogen, steeds maar weer
Mezenbekjes heel ver open, van grote honger deze keer
Onverzadigbaar het grote kroost
Ze zo zien op te groeien, een kleine troost?

Uitgevlogen die éne keer
Vliegen de kleinen stuntelig de wereld in
Hopelijk vinden ze later ' t huizeke weer
Zorgend als ouder voor een nieuw gezin...

Gedicht van J ozef Verachtert N egen koolmeesjes zijn vorige week donderdag uitgevlogen 
uit dit kleine nestkastje.

Verhuisadviseur wijst weg bij vinden 
passende woonruimte

door Guus Geebel

Z estigplussers komen dikwijls in de situatie terecht dat de woning waarin ze vaak al vele jaren wonen niet 
meer past bij hun omstandigheden. Het huis is te groot, bewerkelijk, het tuinonderhoud is zwaar of het 
trappenlopen valt moeilijk. Het COS BO signaleerde dat er veel zestigplussers zijn gehuisvest in een niet 
passende woning. Een groot deel van deze mensen wil wel verhuizen, maar heeft geen idee hoe dat aan te 

pakken. Dit werd de aanleiding om het project Verhuisadviseur 60+  te starten.

‘De COSBO, de gemeente Utrecht en 
de Stichting Het vierde huis namen 
drie jaar geleden het initiatief voor 
het project’, vertelt Marjolein Marcus. 
Zij is accountmanager bij Het vierde 
huis en verzorgt de publiciteit rond 
het project. Verhuisadviseur is Eva-
lien Vereyken. De provincie Utrecht 
en het Bestuur Regio Utrecht (BRU) 
subsidiëren de Verhuisadviseur 60+ . 
‘Er zijn in Nederland geen voorbeel-
den van een soortgelijke aanpak. We 
krijgen nu wel informatieverzoeken 
van andere steden’, aldus Marjolein 
Marcus. 

Werkwijze
Het onderliggende doel van de Ver-
huisadviseur 60+  is de woningmarkt 
meer te laten doorstromen. Marjolein 
Marcus benadrukt dat de verhuisadvi-
seur alleen adviseert. ‘Het enige wat 
wij doen is mensen de weg wijzen. 
We bemiddelen niet. We geven aan 
welke stappen genomen moeten wor-
den en wat iemand kan verwachten 
bij het zoeken naar een bepaalde 
woning. Het project geldt zowel voor 
mensen met een koopwoning als met 
een huurwoning. Woningcorporaties 
blijken er wel voor open te staan. 
Wat we van hen verwachten is dat ze 
mensen informeren over dit project.’ 
De Woonstichting SSW is ook aan-
geschreven.

Doorstroom
Wanneer iemand belangstelling toont 
vindt eerst een intakegesprek plaats. 
‘We vragen dan wat de wensen zijn en 
waar ze naar toe willen. Vervolgens 
onderzoeken we hoe een en ander in 
een bepaalde gemeente geregeld is. 
In Zeist bijvoorbeeld krijgt iemand 
voorrang als een grotere woning 
wordt achtergelaten. We geven ze 
ook advies over verhuiskostenvergoe-

dingen. Wat wij doen is eigenlijk het 
begeleiden van mensen die niet pas-
send wonen en wel willen verhuizen. 
Die hebben vaak geen idee hoe ze dat 
aan moeten pakken. Het draagt echt 
bij om de doorstroom op de huizen-
markt te vergroten. We richten ons 
niet op verzorgingshuizen. Wel op 
aanleunwoningen.’

A anvragen
Verhuisadviseur 60+  is een gesubsi-
dieerd project voor de inwoners van 
zestig jaar en ouder van de gemeenten 
Bunnik, Zeist, De Bilt, Houten, IJ s-
selstein, Maarssen, Nieuwegein, Via-
nen en Utrecht. Er zijn voor de deel-
nemers geen kosten aan verbonden. 
Ongeveer twintig mensen hebben tot 
nu toe gebruik gemaakt van de Ver-
huisadviseur 60+ . Een projectgroep 
van de organisatoren komt eens per 
kwartaal bijeen. Marjolein Marcus 
heeft woningbouwcorporaties aange-
schreven en is in wijkcentra geweest. 
‘Door het project onder de aandacht 

te brengen wordt het probleem meer 
zichtbaar. Ouderenadviseurs en zor-
ginstellingen willen meedoen. Als 
het nodig blijkt kunnen we ook in 
artsenpraktijken of bibliotheken 
bekendheid aan het project geven. 
Iemand die zich aanmeldt wordt vrij 
snel geholpen, het streven is binnen 
drie werkdagen. We maken dan een 
afspraak en nodigen de aanvrager uit 
voor een gesprek in Utrecht. Als dat 
echt niet mogelijk is komen we ook 
op huisbezoek, maar dat geniet geen 
voorkeur want het kost veel tijd.’

Contact
Het postadres van de Verhuisadviseur 
60+  is:  Het vierde huis, Verhuisadvi-
seur 60+
Postbus 8037,  3503 RA Utrecht. 
Dagelijks bereikbaar van 09.00 tot 
13.00 uur, behalve op woensdag. 
Telefonisch via 030-2958600 (Het 
vierde huis). 
E-mail:
verhuisadviseur@ vierdehuis.nl.  

M arjolein M arcus verzorgt de publiciteit rond het project.

Het kantoor van de Verhuisadviseur 60+  is gevestigd in F lat D e Hoogt, Bene-
lux laan 2, U trecht.

Zaterdag 6 juni wordt er tussen 11.00 
en 16.00 uur in en om de schuur 
van Academisch Hospice Demeter 
, Laan van Weltevreden te De Bilt 
een bazaar gehouden. Medewerkers 
staan garant voor een gezellige dag. 
Naast allerhande leuke tweedehands 
spullen, schilderijen en curiosa is er 
ook een mooi aanbod van zelfge-
maakte producten. Een fototentoon-
stelling geeft inzicht in het werk 
en de sfeer van het hospice en de 
dagzorg. Verder is er een loterij 
met mooie prijzen en kunt u voor 
de inwendige mens terecht in het 
Demetercafé. Laat u verrassen door 
het unieke karakter van deze bazaar!  
De opbrengst van de bazaar gaat 
naar de uitbreiding van de dagzorg. 
Iedereen is welkom!

Sinds juni 2006 kunnen mensen met 
een levensbedreigende ziekte voor 
twee dagen in de week terecht in 
‘het atelier’ van Dagzorg Demeter. 
Mensen die deelnemen aan de dag-
zorg kunnen naar behoefte gebruik 
maken van het aanbod, dat bestaat 
uit professionele ondersteuning, 
ontspannende (veelal creatieve) 
activiteiten en verwenzorg. Sinds 
kort werkt Dagzorg Demeter samen 
met het Helen Dowling Instituut, 

die de training ‘tijd voor nu’ aan-
biedt aan deelnemers en hun naas-
ten. Ook werkt Dagzorg Demeter 
samen met fotograaf Nienke Elen-
baas en Maartje Santema van www.
levensletters.nl. Deze samenwerking 
heeft onder andere geleid tot een 
mooi boekje, geschreven vanuit een 
deelnemer en opgedragen aan haar 
kleinzoon. Voor deelnemers, maar 
ook voor hun partners of gezin, 
heeft de dagzorg vaak een gunstige 
invloed op het leven. Een van onze 
deelnemers vertelde op haar eerste 
dag sinds lange tijd weer het gevoel 
te hebben te willen dansen!  Zij ging 
ook weer sieraden dragen en had 
het gevoel haar eigenwaarde terug 
te krijgen. Een partner gaf aan zelf 
meer tot rust te komen en weer tijd 
te hebben voor ontspanning. Een 
andere deelnemer was blij dat ze 
onafhankelijk van haar partner weer 
wat meemaakte, en hierdoor het 
gevoel van ‘een eigen leven te heb-
ben’ hervond.

Wilt u meer verhalen horen, hebt u 
belangstelling voor de nieuwsbrief 
of behoefte aan informatie?  Dan 
kunt u terecht bij Mirjam Koppenol 
via mkoppenol@ hospicedemeter.nl 
of 06-17511795. 

Demeter Bazaar bestemd 
voor uitbreiding Dagzorg 

Koolmeesjes



A anvragen om vergunning  (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Westbroek, Kerkdijk 104, het ver-

groten garage/berging;

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’. 

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

Vrijstellingen 
Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 19a lid 4, van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening maken 
burgemeester en wethouders  van 
gemeente De Bilt bekend dat bij 
afdeling Vergunningen en Toezicht 
gedurende zes weken voor ieder-
een ter inzage liggen de verzoeken 
om vrijstelling als bedoeld in:

artikel 19 lid 2 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
• Hollandsche Rading, Vuur-
se Dreef 120, verbouwen/vergroten 
woning en oprichten bijgebouw;

De termijn van terinzagelegging 
start de dag na de publicatie. Gedu-
rende de termijn van terinzageleg-
ging kan iedereen zijn zienswijze 
tegen het voornemen om vrijstel-
ling te verlenen naar voren brengen 
bij burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt (Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven).

Verleende bouwvergunningen
•  Hollandsche Rading, Schaapsdrift 

21, vernieuwen bijgebouw (18-
05-2009);

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

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

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en T oe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U  kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer (030 ) 228941 1 . Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/ of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Vergadering welstandscommissie 

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

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

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

Omdat het gemeentehuis wegens 
een feestdag op maandag 1 juni 
2009 is gesloten, is de eerstvolgende 
vergadering van de welstandscom-
missie verplaatst naar donderdag-
middag 28 mei 2009 . De gegevens 
zoals vergaderlocatie en agenda 
voor deze vergadering zijn te vin-
den op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl of u kunt hierover 
telefonisch contact opnemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, telefoon 
030-2289180. 

Beleidsregels Huisnummering 
vastgesteld

Op 19 mei 2009 heeft het college 
van burgemeester en wethouders de 
beleidsregels inzake huisnumme-
ring vastgesteld. De beleidsregels 
zijn een uitwerking van de Verorde-
ning Naamgeving en Nummering, 
die vorig jaar is vastgesteld. 

Wat houdt dit in?
De beleidsregels geven aan op 
welke wijze objecten (panden) 
genummerd moeten worden. Ook 
wordt daarin aangegeven op welke 
wijze kostenvergoeding plaatsvindt, 
bijvoorbeeld wanneer een object 
(pand) ongevraagd wordt omge-
nummerd.

Inwerkingtreding
De beleidsregels treden de dag na 
deze publicatie in werking, dus op 
donderdag 28 mei 2009. 
 
Informatie
U kunt de beleidsregels inzien op 
het gemeentehuis aan de Soest-
dijkseweg Zuid 173 te Bilthoven 
of via de website www.debilt.nl. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Vergun-

ningen en Toezicht via telefoon-
nummer (030)-22 89 411.

Algemene wet bestuursrecht 

Hernieuwde publicatie

 Ontwerpbeschikking

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

•  Koningin Wilhelminaweg 130 
Maartensdijk. Het betreft een 
ambtshalve actualisatie van de 
vergunning voor het tankstation 
incl. LPG met carwash van Texa-
co Nederland B.V..

  De ontwerpbeschikking strekt tot 
het vervangen van de voorschrif-
ten.

Het ontwerp van het te nemen 
besluit, met de daarop betrekking 
hebbende stukken die redelijkerwijs 
nodig zijn voor een beoordeling 
van het ontwerp, liggen gedurende 
zes weken ter inzage, vanaf 27 mei 
2009 tot en met 8 juli 2009.  Tevens 
kunnen de stukken gedurende die 
periode op verzoek tenminste gedu-
rende drie aaneengesloten uren per 
week buiten de werkuren worden 
ingezien. Tot en met 9 juli 2009 , 
kan een ieder schriftelijk of mon-
deling gemotiveerde zienswijzen 
tegen de ontwerpbeschikking ken-
baar maken bij het college van Bur-
gemeester en Wethouders van de 
gemeente De Bilt, p/a Milieudienst 
Zuidoost-Utrecht, Postbus 461, 
3700 AL Zeist (bezoekadres Laan 
van Vollenhove 3211 te Zeist).
Degene die zienswijzen kenbaar 
maakt, kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken. 
Dit verzoek moet tegelijkertijd met 
de zienswijzen bij de Milieudienst 
worden ingediend.
Gedurende de inzagetermijn kan een 
ieder verzoeken om een gedachte-
wisseling over de ontwerpbeschik-
king. Wij verzoeken u daarvoor 
contact op te nemen met de Milieu-
dienst Zuidoost-Utrecht, telefoon 

(030) 69 99 500. Tijdens deze 
gedachtewisseling kunnen monde-
linge zienswijzen kenbaar gemaakt 
worden. Wij vragen u uiterlijk 4 
weken na de publicatiedatum 
hiertoe een verzoek te doen. Texaco 
Nederland BV kan in de gelegen-
heid worden gesteld om hierbij aan-
wezig te zijn of te reageren op de 
ingebrachte zienswijzen.

Inzage van stukken

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

Laan van Vollenhove 3211 in 
Zeist

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

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

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

Voor informatie:  M ilieudienst 
Z uidoost- U trecht, telefoon (030)  
69 99 500/ 528/ 536.

JURIDISCHE ZAKEN

Rectificatie publicatie over rapport 
Gemeentelijke Ombudsman
Op 20 mei 2009 is bekend gemaakt 
dat een rapport van de Gemeen-
telijke Ombudsman vanwege een 
onderzoek over gebruikte bevoegd-
heden van de gemeente De Bilt ter 
inzage ligt bij het informatiecen-
trum van het gemeentehuis, Soest-
dijkseweg Zuid 173 in Bilthoven. 
De Gemeentelijke Ombudsman 
heeft de gemeente echter gevraagd 
dit rapport niet bekend te maken 
omdat een nieuwe versie wordt 
opgesteld. De oude versie heeft 
daarom niet ter inzage gelegen. 
Zodra wij weten wanneer dit rap-
port beschikbaar is, maken wij dit 
via deze weg bekend. 
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M ilieuklachten 
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 

Vergadering
welstandscommissie 

Juridische zaken

Wet milieubeheer

Vervolg op pagina 1 1

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

Wijkservicecentrum M ENS  De Bilt West, 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
 
Wijkservicecentrum M ENS  M aartensdijk, T el. (0346)  21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Raad vergadert 
op donderdag

28 mei 
De raad van de gemeente De Bilt 
vergadert op donderdag 28 mei 
om 20.00 uur in de Mathildezaal 
van het gemeentehuis te Bilthoven. 
Kijk voor de agenda op www.debilt.
nl onder Bestuur&Organisatie → 
vergaderkalender/- stukken of op 
de BiltBuis pagina van 20 mei 
jongstleden.

Gewijzigde openingstijden 
gemeente en RS D i.v.m. 

feestdagen
In verband met Tweede Pinksterdag zijn het gemeentehuis, het servicepunt 
in Maartensdijk, De Milieustraat en de RSD op maandag 1 juni gesloten.

Burgerzaken is tevens op 5 juni gesloten in verband met het handmatig 
tellen van de stemmen van de verkiezingen op 4 juni.
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M ededeling:  Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. A lleen 
voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, waarbij 
in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige 
vermelding van de bekendmakingen voor de kernen D e Bilt en Bilthoven staan 
wekelijks in de BiltBuis/ BC  en op de website van de gemeente D e Bilt www.debilt.nl.

T evredenheidsonderzoek Wet 
maatschappelijke ondersteuning
J aarlijks voert de gemeente een tevredenheidsonderzoek over de Wet maat-
schappelijke ondersteuning uit. Een aantal inwoners, die een aanvraag hebben 
ingediend voor de hulp bij het huishouden, een hulpmiddel en/ of een woon-
voorziening, wordt gevraagd deel te nemen aan dit onderzoek. Zij ontvangen 
per post een enquê te. Mocht u geen enquê te hebben ontvangen dan neemt u 
dit jaar geen deel aan het onderzoek. Na de zomer worden de uitkomsten van 
het onderzoek bekend gemaakt via de Biltbuis en onze website. Voor vragen 
over de Wmo kunt u op werkdagen tussen 08.30 uur en 12.30 uur terecht bij 
het gemeentelijk Zorgloket (tel.nr. 030-2289411).

Cliëntenraad S ociale Z aken 
De Bilt zoekt secretaris!

De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt heeft een vacature voor een secre-
taris (m/ v). 
De cliëntenraad is een officieel adviesorgaan van de gemeente en zet zich 
in voor mensen die cliënt zijn bij de Regionale Sociale Dienst (RSD).  Ze 
behartigt de collectieve belangen van mensen met een bijstandsuitkering 
en/ of met  een minimum inkomen in de gemeente De Bilt. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met Mevrouw T. Bitter op telefoonnummer 
06 –25 30 65 25 of via e-mail clientenraaddebilt@ yahoo.com.

De Nationale S traatspeeldag 
op woensdag 10 juni

Dit jaar is woensdag 10 juni de Nationale Straatspeeldag. Op die dag kun-
nen kinderen op bepaalde plaatsen voor één keer onbezorgd buiten spelen. 
Doel van deze  Nationale Straatspeeldag is dan ook dat kinderen aandacht 
kunnen vragen voor de gevaren in hun straat of wijk. Niet minder belang-
rijk is dat de Straatspeeldag de buurtbewoners bewust maakt van hun eigen 
verkeersgedrag. De Nationale Straatspeeldag is ook weer een moment van 
ontmoeting met buurtbewoners. U kunt zelf afzettingen aanvragen en bij-
voorbeeld een straatfeest organiseren. Tot op heden doen ongeveer 5 straten 
uit De Bilt mee.
Formulier
U kunt de afzettingen aanvragen via een formulier dan u kunt downloaden 
van de gemeentelijke website:  www.debilt.nl. Ga naar:  Uw melding, klacht 
of tip, via het alfabetisch overzicht naar de E. Daar kunt u Evenementenver-
gunning aanklikken en daar staat een uitleg. Voor een kleinschalig evene-
ment als een straatfeest volstaat een (formele) melding via het formulier.

Wanneer u een straatfeest wilt organiseren, bestaat tevens de mogelijkheid 
voor een bijdrage uit het budget van Wijk- en dorpsgericht werken. Dit kunt 
u per e-mail aanvragen bij Annemieke Vos:  vosa@ debilt.nl. Declaraties 
voor de bijdrage stuurt u voor 27 juni op, naar Wijk- en Dorpsgericht wer-
ken t.a.v. Annemieke Vos. Declaraties die later binnenkomen worden niet 
in behandeling genomen.
M eer informatie
Informatie, ideeën en een handleiding over het organiseren van een straat-
speeldag kunt u vinden op de site van Veilige Verkeer Nederland:  www.
veiligverkeernederland.nl. Veel plezier!

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei 
wordt in het centrum van Bilthoven 
een Kunstmanifestatie gehouden. De 
manifestatie staat in het teken van 
kunst en cultuur uit de hele regio en 
met name uit de gemeente De Bilt. 

Tijdens deze manifestatie heeft de 
gemeente in een tent, op het Vinken-
plein, een tijdelijk podium gecreëerd 
voor alle inwoners van de gemeente.
De hele zaterdagmiddag kunt u in 
deze tent genieten van dans, zang en 

muziek. Ook worden er lezingen en 
workshops gehouden. Wilt u zeker 
zijn van een zitplaats tijdens een 
optreden dan kunt u zich aanmelden 
bij Fredie Blankestijn via idee-f@
planetnl. 

11.00 – 11.45 Lezing Fort Ruigenhoek “ Ruigenhoek op de schop” Wim van Schaik
Douwe Tijsma

12.00 – 12.30 opening met de Big Band van de Biltse Muziekschool Herman Mittendorff
Big Band/  Martin de Boer

Parodie op ‘Het Dorp’ Guus Geebel
Anneke Iseger

12.40 – 13.10 Voorstelling met kinderen van de J ulianaschool, onder bege-
leiding van Masquerade en voorgelezen door J osé Cladder uit 
het boek “ Mathilde en de Monniken van Oostbroek”

J osé Cladder
Ellen Prins
Irene J ongbloets

13.30 – 14.00 Masterclass Groenekans Muze Koor onder begeleiding van 
Harold Lenselink, dirigent Bilt Stars

Harold Lenselink
J opje Bakker

14.10 – 14.40 Lachworkshop:  hoe blijf je lachen en hoe kun je genieten 
van lachen

Inge Kristel

14.50 – 15.10 Groots gebracht door de allerkleinsten:  Drie Mexicaanse 
Dansen van G.A. Speckert, uitgevoerd door het juniorenor-
kest Strijkstart o.l.v. Ineke van Enk (Biltse Muziekschool)
- La Perle de Mazatlan
- Chiapanecas
- Cielito Lindo

Ineke van Enk

15.15 – 15.45 Lezing Ruimte Vouwen, door een van de kunstenaars op Fort 
Ruigenhoek, georganiseerd door Kaap

Irene Kopelman

15.50 – 16.20 Persiflage op de projectontwikkelaar:  
De kracht van het onvoltooide

Ebbe Rost van Tonningen

16.30 – 17.00 TREASURE Live countryrock van de beste soort Onno Stoopendaal

17.00 – 18.00 After Party voor kunstenaar, ondernemers en deelnemers van 
de kunstmanifestatie

Met muzikale begeleiding 
van ZWINQ

Op woensdag 29 april jl. heeft de 
burgemeester weer een aantal (13) 
Koninklijke onderscheidingen uit-
gereikt. De verdiensten waren erg 
divers maar hadden een gezamen-
lijke noemer:  vrijwillig, langdurig en 
belangeloos. In onze gemeente zetten 
veel mensen zich in voor vele doelen. 
Vaak zonder eigenbelang en in alle 
bescheidenheid. Kent u ook iemand 
waarvan u denkt dat die in aanmer-
king komt voor een onderscheiding?  
Hier leest u meer over het lintje en de 
aanvraagprocedure.   

Wanneer komt iemand in aanmer-
king voor een lintje?
Om in aanmerking te komen voor een 
lintje moeten mensen zich verdienste-
lijk maken voor de samenleving. Het 
gaat dan om activiteiten die in bijzon-
dere mate uitstijgen boven hetgeen 
in het maatschappelijk verkeer als 
“ normaal”  wordt beschouwd. Om in 

aanmerking te komen moet men wel 
eerst worden voorgedragen. Iedereen 
kan iemand anders voordragen. 

Hoe vraagt u een lintje aan?
De eerste stap is contact opnemen met 
mevrouw Verwoert van de afdeling 
Kabinet van het gemeentehuis, om te 
bespreken of het voorstel haalbaar is. 
Uiteraard moet het gaan om iemand 
die in de gemeente De Bilt woont.
De tweede stap is het indienen van het 
volledig ingevulde aanvraagformu-
lier. Dit kunt u opvragen bij mevrouw 
Verwoert of downloaden van www.
lintjes.nl. Aanvullende stukken zoals 
een curriculum vitae (c.v.) en zoveel 
mogelijk ondersteunende brieven van 
de organisatie(s) waarvoor betrok-
kene actief is, kunt u opsturen naar:
Gemeente De Bilt
Postbus 300
3720 A H Bilthoven
A fdeling Kabinet

Wanneer moet u de aanvraag uiter-
lijk inleveren?
Wilt u dat het lintje uitgereikt wordt 
bij de Lintjesregen rond Koningin-
nedag, zorgt u er dan voor dat uw 
complete aanvraag uiterlijk 1 augus-
tus binnen is.

Wilt u dat het lintje wordt uitgereikt 
tijdens een bijzonder gelegenheid, 
(bijvoorbeeld bij afscheid of jubi-
leum) zorgt u er dan voor dat u uw 
aanvraag 5 maanden voor de bewuste 
datum indient en neem voor de moge-
lijkheden hiervoor altijd contact op 
met de afdeling Kabinet.

Wilt u nadere informatie?
Voor aanvullende informatie kunt u 
terecht bij de afdeling Kabinet van 
het gemeentehuis, telefoon (030) 228 
95 71, van maandag t/ m woensdag en 
de donderdagochtend. 

A anvraag Koninklijke Onderscheiding

Ouverture, de gemeentelijke beleids-
visie op het gebied van cultuur!
Het Biltse culturele leven is rijk en 
gevarieerd. Er zijn veel verenigin-
gen, instellingen en initiatieven, maar 
een goed overzicht ontbreekt. Wat 
eveneens ontbreekt, is een duidelijk 
beschreven gemeentelijke beleidsvi-
sie op het gebied van cultuur. De 

rolverdeling tussen gemeente en cul-
turele veld is bijvoorbeeld historisch 
gegroeid tot wat die nu is. Maar 
welke rol zou de gemeente idealiter 
op het gebied van cultuur moeten 
innemen?  Die van initiatiefnemer?  
Aanjager?  Dichtbij?  Op afstand?
De gemeente heeft het initiatief geno-
men om te komen tot een Bilts meer-

jaren-cultuurbeleid. De commissie 
Burger en Bestuur heeft zich op 14 
mei jl. gebogen over de nota. Op 28 
mei a.s. komt de nota in de gemeen-
teraad. Voor meer informatie over de 
Ouverture kunt u de website www.
debilt.nl raadplegen.

Komt u ook de tent in?

Werk in uitvoering
•  Bilthoven: Reconstructiewerkzaamheden Prins Bernhardlaan, rijrich-

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

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

•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot 
Groenekanseweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestem-
mingsverkeer is wel mogelijk, tot begin juni;

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

•  De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegre-
constructie en rioolrenovatie vanaf 27 april, gedurende 4 maanden tot 
medio augustus;

• De Bilt: Bisschopsweg, aanvullen bermen met grond 18 t/ m 8 juli;
• Groenekan: Reconstructie Lindenlaan 2 juni tot en met 17 augustus.
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D e Kunstmanifestatie is gesubsidieerd door de provincie U trecht en is een onderdeel van de cultuurnota Ouverture.



Gymma telt ongeveer 170 
leden. Dat is een behoor-
lijk aantal. Om deze leden 
te kunnen laten sporten 
wordt er achter de scher-
men hard gewerkt. Er zit 
een hele organisatie ach-
ter. En om die organisatie 
goed te laten draaien zijn 
er mensen nodig. 
Per 1 juli aanstaande gaat 
Wilma van Eymeren, na 
jaren van enthousiaste 
inzet, het bestuur verla-
ten, waardoor er nog maar 

3 achterblijvers zijn, t.w. 
Lieneke Geurtsen, Kitty 
de Graaf en Natascha van 
Ierland. Hun enthousias-
me is echter niet genoeg 
om een vereniging van 
170 leden te runnen in je 
vrije tijd. Dat is onbegon-
nen werk.

L icht werk
We ontmoeten de drie 
laatsten der Mohikanen 
dit weekeinde o.a. voor 
het maken van een foto. 

Ze vertellen alle ouders 
benaderd te hebben bij 
het zoeken naar nieuwe 
bestuursleden. Zij zijn 
ervan overtuigd dat er 
onder de leden, of onder 
ouders van leden, men-
sen te vinden zijn die de 
vereniging een warm hart 
toedragen. Ook anderen 
buiten de vereniging om 
mogen zich geroepen 
voelen, wanneer zij geïn-
teresseerd in het reilen 
en zeilen van een gym-
nastiekvereniging zijn. In 
koor roepen de dames:  
‘Trek de stoute schoenen 
aan en kom ons team ver-
sterken, want vele han-
den maken immers licht 
werk’.

Prijzen
Ondanks het gigantische 
tekort aan kader lukt het 
Gymma gelukkig nog 
steeds in de prijzen te 
vallen. Op moederdag 10 
mei jl. nam het jongste 

selectieteam, bestaande 
uit Amber T., Resada, 
Esther, Amber W., J essie, 
Celine, Suzanne en Lau-
ranne deel aan wedstrij-
den te Hoofddorp. Onder 
leiding van hun docente 
J oyce Geurtsen hadden 
zij er hard voor getraind. 
Er waren ontzettend veel 
groepen en de concurren-
tie was enorm. De dames 
konden hun oren dan ook 
niet geloven toen uit het 
juryrapport bleek dat zij 
derde waren in hun leef-
tijdscategorie. De beker 
krijgt een mooie plaats in 
de Gymma trofeeënkast.

T wirlen 
Gymma is een veelzijdige 
vereniging. Van jong tot 
oud kan er gesport wor-
den. Peutergym, gym, tur-

nen, streetdance, beatbal-
let, aerobic,bodyshape en 
twirl zijn de takken van 
sport die je bij Gymma 
kunt beoefenen. De twir-
lafdeling mag gerust nog 
wat groeien!

Twirlen is een sport waar-
bij bewegingen worden 
gemaakt met een baton. 
De bewegingen zijn 
meestal dans- en gym-
nastische bewegingen op 
allerlei verschillende soor-
ten muziek. Het gebruik 
van de baton en de bewe-
gingen en danspasjes op 
het ritme van de muziek 
maakt het twirlen een 
uitdagende sport. Eigen-
lijk kun je het twirlen het 
beste omschrijven als een 
combinatie van turnen, 
ballet, ritmische gymnas-

tiek en majorette. De 3 
dames (Anouk, Laura en 
Natasja) die thans lid zijn 
doen ook mee aan wed-
strijden. De vierde dame 
uit deze groep (Charonne) 
zal ook gaan trainen om 
deel te gaan nemen aan 
de wedstrijden.Twirldo-
cente Willeke Rooden-
burg is heel gedreven en 
heeft al talent voortge-
bracht. Haar dochter, die 
de Maartensdijkse groep 
vaak aanvult bij optre-
dens, is Nederlands kam-
pioen geworden in een 
specifiek onderdeel. Wil-
leke vindt het het aller-
belangrijkst dat de dat de 
leerlingen plezier hebben 
in hun sport!  Belangstel-
lenden in twirlen kunnen 

op woensdag van 18.30 
tot 19.15 uur (voor begin-
ners) of van 19.15 tot 
20.00 uur (voor gevor-
derden) in de toneelzaal 
van De Vierstee eens een 
kijkje komen nemen.

Helpers
Wilt u Gymma komen 
helpen (vooral als kan-
didaat-bestuurslid), dan 
kunt u contact opnemen 
met Lieneke Geurtsen 
(geurtsen83 @ zonnet .
nl), Kitty de Graaf (land-
gravin@ casema.nl) of 
Natascha van Ierland 
(natascha@ creativeani-
mal.nl). De dames staan 
te popelen om u (weg-)
wijs te maken.

Werkgroep VrijeT ijdM arkt 
zoekt vrijwilligers!

 
De VrijeTijdMarkt is een jaarlijks terugkerend evenement 
bestemd voor organisaties, verenigingen en instellingen uit 
gemeente De Bilt. Zij kunnen hier hun activiteiten presente-
ren voor het nieuwe seizoen. Het is een gezellig marktplein 
vol kramen, activiteiten en een terras. Op een centraal podium 
vinden de hele dag door uiteenlopende optredens plaats.

Draag jij het lokaal verenigingsleven een warm hart toe?  Of 
vind jij het leuk om mee te denken, contacten te leggen en/ of zelf de handen uit 
de mouwen te steken?  J e bent van harte welkom om eens vrijblijvend kennis te 
komen maken. Neem voor nadere informatie contact op met J oke van Kessel op 
telefoonnummer 030-2289618 (ma t/ m do) of mail naar kesselj@ debilt.nl. 
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Gym ma zoekt bestuursleden
door Henk van de Bunt

Gym ma is een M aartensdijkse gym / dansvereniging opgericht op 7 
september 1966. Gym ma staat voor sportief plezier en gezondheid door 

beweging. Bij Gym ma kun je lessen in dansen, gym men, turnen, twirlen, 
aerobic en bodys hape volgen. A lle lessen worden gegeven onder de 

deskundige leiding van een docent. De vereniging is
hard opzoek naar bestuursleden 

V.l.n.r. N atascha, Kitty en L ieneke hopen, dat mensen 
de stoute schoenen aan willen trekken en dat zij het 
niet zijn, die spreekwoordelijk gezegd bij Gymma het 
licht uit moeten doen en de deur dicht moeten trek-
ken.

A nouk, L aura en N atascha na afloop van een wed-
strijddag.

T aizé viering 
Zondagavond 31 mei a.s. is er een Taizéviering in 
de Immanuëlkerk in De Bilt. De ingang van de kerk 
bevindt zich aan de Soestdijkseweg-Zuid nr. 49, 
de ingang onder de toren. De kerk is open vanaf 
19.00 uur, de viering begint om 19.30 uur. De kerk 
wordt ingericht met kaarslicht. J e mag op de vloer 
zitten, maar er staan ook stoelen. Het koor oefent, 
er wordt gemusiceerd en er wordt in verschillende 
talen gezongen. Tijdens de viering kun je een lichtje 
aansteken en gebedsintenties opschrijven. Na de 
viering is er in de zaal achter de kerk de mogelijk-
heid om koffie of thee te drinken en om na te praten. 
Iedereen is van harte welkom.

Collectanten gezocht
In de week van 8 t/ m 13 juni a.s. is de collecte 
van de Maag-Lever-Darm Stichting. Zij zijn nog 
op zoek naar collectanten die in deze week in een 
aantal straten willen collecteren. Voor vragen of 
aanmelden:  Henny van Engelen, tel. 0346 212729.

Hangverbod bij
de Plusmarkt in Bilthoven

 
Vanaf 1 juni 2009 is het niet langer toegestaan om bij de Plusmarkt, gevestigd 
aan de Donsvlinder 2 te Bilthoven, te “ hangen” . Dit betekent dat rondhangen bij 
de Plusmarkt  en het tonen van hinderlijk gedrag in een publiek toegankelijke 
ruimte (binnen of buiten) niet is toegestaan. Vanaf 1  juni 2009 treedt de poli-
tie handhavend op bij hinderlijk gedrag, en kunnen er dus boetes worden 
opgelegd!

Deze maatregel, beschreven in artikel 2.4.10 van de Algemeen plaatselijke 
verordening De Bilt, is helaas nodig om de voortdurende overlast rondom de 
Plusmarkt een halt toe te roepen. J ongeren worden door middel van een flyer op 
de hoogte gebracht. Ook de politie is vanaf 18 mei begonnen met het uitdelen 
van waarschuwingen. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de unit Openbare Orde en 
Veiligheid van de gemeente De Bilt, via telefoonnummer 030 228 94 11. 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

 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

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Pioenen om te zoenen
 2 bossen 9,95

Fleurige tuintafelbakken
 vanaf 6,50

Avondvierdaagse bloemen
 vanaf 1,50

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705



Filmmiddag
Dinsdag 2 juni om 14.30 uur wordt 
de film ' Ciske de Rat'  vertoond bij de 
Maartensdijkse vestiging van SWO 
De Zes Kernen De Bilt, gehuistvest 
in Dijckstate aan het Maertensplein. 
Ciske de Rat wie kent hem niet. Het 
schoffie met een hart van goud die, 
wanneer zijn hardvochtige moeder 
opzettelijk één van zijn kostbaarste 
bezittingen vernielt, een mes grijpt 
en dit in haarrichting gooit.... Hoe 
loopt dit af! ! ! ! . Kom kijken naar deze 
mooie film. De kosten bedragen 2.00 
euro. Voor informatie:  SWO-centrum 
Maartensdijk tel. 0346 214161

S terk S pul 
Een avond met een optreden van 
‘Sterk Spul’ is een avond met een lach 
en een traan. Zij zingen smartlappen 
en levensliederen van vroeger en nu 
en het zal voor u ‘sterk spul'  zijn. 
Het is een feest om dit optreden mee 
te maken; kom dus ook naar deze 
bijzondere ‘feestavond’ en neem een 
schone zakdoek mee. 
Datum:  Vrijdagavond 29 mei 2009 
om 19.30 uur in de recreatieruimte 
van Dijckstate aan het Maertensplein 
in Maartensdijk. De kosten bedragen 
4 euro (incl. koffie of thee). Voor 
informatie:  SWO-centrum Maartens-
dijk tel. 0346 214161.

Vanaf 31 mei is het fort zes weken 
lang dé plek voor kunst en avontuur, 
dan is er Kaap. Kaap is een bij-
zondere kunsttentoonstelling; het is 
een ontdekkingstocht voor de gehele 
familie in de bunkers en de natuur 
van Fort Ruigenhoek. Ooit bedoeld 
als een verdedigingsvesting doet het 
fort tijdens Kaap dienst als expositie-
plaats voor tien internationale kunste-
naars die speciaal voor kinderen en 
volwassenen nieuwe werken hebben 
gemaakt. Daarnaast is er een gezellig 
eetcafé, er is muziek, er zijn spelle-
tjes en er zijn picknickplekken of je 
neemt je eigen kleedje mee. ‘Kaap is 
een alternatief voor kunst-met-uitleg 
in een museum, voor gekmakende 
pretparken en is een dagje uit dat 
zelfs de kleine kunsthater over de 
streep trekt’; aldus de Volkskrant over 
een vorige editie.

Ervaren rotten
Kaap is een tentoonstelling van actue-
le beeldende kunst met nieuwe kunst-
werken gemaakt voor een publiek van 
kinderen en hun ouders, verzorgers, 
grootouders of begeleiders. Dat is 
uniek; het komt zelden voor dat een 
kunstenaar wordt gevraagd om speci-
aal voor kinderen een werk te ontwik-

kelen. De komende, vierde editie, van 
Kaap is wederom samengesteld door 
curator Mark Kremer. De kunstenaars 
van Kaap 2009 vormen een mix van 
jonge talenten en ervaren rotten en 
komen uit Portugal, Finland, Dene-
marken, Hongarije, Engeland, België, 
Argentinië en Nederland. 

Ideaal
Het fort is een ideale plek voor een 
kunsttentoonstelling als Kaap. Het 
heeft niets van de Afblijven! -sfeer 
waardoor kinderen musea als plek van 
volwassenen zien, het is des te meer 
een plek met de welkomstleus ‘Come 
out and play’!  Bij elk kunstwerk staat 
een gids die je erover kan vertellen, 
maar het leukst in natuurlijk het zelf 
te gaan ontdekken. Centraal, op het 
binnenplein van het fort bouwt Palle 
Nielsen een werkplaats van tenten 
met een galerij; hier kunnen kinderen 
dingen bouwen en maken om hun 
idee en gevoel over vrede uit te druk-
ken. Verder is er een prachtig uitzicht 
met een spiraalvormige sculptuur, er 
is een doolhof voor de zintuigen, een 
schildering waar de figuren uit lijken 
te stappen, een papieren verzame-
ling, waar je naar kunt kijken, maar 
waarmee je zelf ook aan de slag kunt, 

er is een bizarre boomhut, een video- 
comedie in een griezelige onder-
grondse bunker, er zijn piraten en een 
grote zachte sculptuur van een rups.

Fort Ruigenhoek
Kaap vindt plaats op één van de 
mooiste plekken bij Utrecht:  Fort 
Ruigenhoek, gebouwd in 1867 en 
onderdeel van de Nieuwe Hollandse 
Waterlinie. Het fort ligt op een eiland 
met oude bomen, dicht struikgewas, 
sluiproutes, heuvels en wandelpaden. 
Sommige gebouwen, zoals de bom-
vrije kazernes, bevinden zich onder 
metersdikke lagen grond. Er zijn 
grote en kleine kunstpresentaties in 
de diverse bunkerruimten en er zijn 
verschillende buitenprojecten. Ook 
vorig jaar was Fort Ruigenhoek de 
locatie voor Kaap, de bezoekers heb-
ben toen kunnen ervaren hoe goed 
kunst en ontspanning samengaan op 
deze mooie locatie. 

T weetakt en Kaap
Kaap wordt georganiseerd door Stich-
ting Storm, tevens organisator van het 
nationale jeugd- en jongerentheater-
festival Tweetakt. Tweetakt vond dit 
jaar plaats van 21 t/ m 29 maart en 
presenteert hoogtepunten van afge-

lopen seizoen en voorstellingen die 
speciaal voor Tweetakt gemaakt zijn. 
Tijdens Tweetakt 2009 was op Fort 
Ruigenhoek de prachtige locatievoor-
stelling Candyland van Alexandra 
Broeder te zien. In 2010 vindt Twee-
takt plaats van 20 t/ m 28 maart.

S amenwerking
Storm organiseert Kaap in samenwer-
king met ‘Vrede van Utrecht’, een 
initiatief van gemeente en provincie 
Utrecht. Vrede van Utrecht organi-
seert een cultureel programma samen 
met tal van organisaties en koerst af 
op Utrecht Culturele Hoofdstad van 
Europa 2018. In 2013 wordt 300 jaar 
Vrede van Utrecht groots gevierd. 

Vrede van Utrecht is een initiatief van 
gemeente en provincie Utrecht. www.
vredevanutrecht.nl. 

Openingstijden Kaap
Kaap is van zondag 31 mei tot en met 
zondag 12 juli 2009 elke zaterdag 
en zondag en op pinkstermaandag  
1 juni van 10.00 tot 18.00 uur te 
bezoeken. Het fort op de Ruigen-
hoeksedijk 125 in Groenekan (vlak-
bij Utrecht Overvecht) is goed te 
bereiken met de fiets, de auto en het 
openbaar vervoer. Toegangsprijs is 5 
euro voor volwassenen en 2,50 voor 
kinderen. Kijk voor meer informatie 
op www.kaapweb.nl
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KA A P in Fort Ruigenhoek
A an de rand van U trecht, in het groen verscholen, ligt, op een onbewoond eiland, een fort. De gebouwen en 
bunkers zijn overwoekerd door gras, struiken en monumentale bomen, er zijn spannende kronkelpaadjes, 

zonnige grasveldjes en achter elke heuvel schuilt een nieuw avontuur. Fort Ruigenhoek in Groenekan is een 
ideale plek voor kinderen om te rennen, klimmen en ravotten.

Op fort R uigenhoek wordt hard gewerkt aan de opbouw van Kaap.

Boottocht over de L inge
Het UITbureau voor Ouderen kreeg onlangs de mededeling dat oudere 
U-pashouders op 16 juni kunnen deelnemen aan een fantastische boot-
tocht over de rivier De Linge in de Betuwe. Volledig verzorgd varen voor  
€ 19,95. Het UITbureau wil dit mooie initiatief graag bij oudere Vier-
klanklezers onder de aandacht brengen. 

De boottocht over de Linge begint met een busrit naar Geldermalsen. Daar 
start de drie uur durende vaartocht door het prachtige landschap, langs 
karakteristieke dorpjes als Tricht en Beesd. Tijdens koffie met gebak en een 
lunch zien de deelnemers de bekende Appeldijk op Landgoed Mariënweerd. 
Ook gebruikers van een hulpmiddel kunnen zorgeloos deelnemen. 
Aanmeldingen lopen via Stichting De Bilthuysen, UITbureau voor Ouderen 
en zijn nog mogelijk tot 3 juni, telefoon 030-2747800 van 14.00 tot 16.00 
uur. Houd bij het reserveren het U-pasnummer bij de hand. 

Het UITbureau regelt volledig verzorgde arrangementen voor 55-plussers, 
zoals dagtochten en theaterbezoeken. Deelnemers aan een arrangement 
worden thuis opgehaald en begeleid door een gastvrouw of gastheer. Die 
zorgen voor een vip-achtige behandeling en zorgen ook dat de deelnemers 
weer thuiskomen. [ GG]

A rjan Walraven, coör dinator van het U I T bureau.

Fietsen met de A NBO
Bij de ANBO kan men al fietsende mensen leren kennen. J e ziet dan ook 
onbekende plekken in onze provincie. De eerstvolgende fietstocht is op don-
derdag 28 mei a.s. De start is om 9.30 uur bij de Biltse vestiging van SWO 
De Zes Kernen De Bilt aan de J asmijnstraat 6 te De Bilt. Er wordt 25 km 
gereden onderbroken door een koffiepauze. Om 12.30 uur is iedereen weer 
thuis. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Informatie:  tel. 030 2285493 of 
030 2201295.

Haiku

eerste vlieg in huis
nu ben ik er nog blij mee
voorspelt de zomer

F ré  Pijpers

De ondernemersvereniging winkel-
centrum Bilthoven De Kwinkelier 
organiseert in samenwerking met 
kunstenaarsnetwerk NIK& Co een 
bruisend kunstfestival in het laat-
ste weekend van mei. Vrijdagavond 
29 mei opent burgemeester Gerritsen 
het evenement feestelijk in De Tent 
op het Vinkenplein. Daarna wordt 
het publiek uitgenodigd om deel te 
nemen aan een avondtour:  over een 
rode loper wandelt men langs win-
kels, café’s en restaurants, die voor 
de gelegenheid zijn omgetoverd tot 
originele galeries waarin meer dan 
twintig professionele kunstenaars hun 
werk exposeren. De kunst staat letter-
lijk in de etalage:  naast schilderkunst, 
beeldhouwkunst en siersmeedkunst is 
er ook poëzie, fotografie en audiovi-
suele kunst te zien. Binnen verwelko-
men ondernemers en kunstenaars de 

gasten met een hapje en een drankje, 
speciale aanbiedingen en een nieuwe 
keur aan prikkelende, hedendaagse 
kunstwerken, die bekeken en gekocht 
kunnen worden. 
Op zaterdag 30 mei breidt het feest 
zich uit met een Kunstmarkt in win-
kelcentrum De Kwinkelier. In vijfen-
veertig kramen stellen kunstenaars 
uit de hele regio hun werken tentoon. 
Vanaf 12 uur ’s middags voltrekt 
zich in De Tent op het Vinkenplein 
een spectaculair activiteitenprogram-
ma, met onder meer lachworkshops, 
muziek en bijzondere optredens door 
talentvolle inwoners. Het festival 
wordt afgesloten met een afterparty 
voor publiek en kunstenaars. 
De gemeente De Bilt en de Provincie 
Utrecht stellen het open podium in De 
Tent beschikbaar in het kader van het 
culturele Ouverturebeleid.  

U it de Kunst in Bilthoven Vergadering 
Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en 
Overleg De Bilt vergadert op woens-
dag 3 juni a.s. om 14.00 uur in 
het gemeentehuis, Soestdijkseweg 
Zuid 173, Bilthoven (Coesfeldzaal). 
Op de agenda staan o.a. voortgang 
project MENS en ontwikkelingen 
inzake woonvoorzieningen voor 
ouderen. Belangstellenden voor 
deze openbare vergadering zijn van 
harte welkom.
Voor verder informatie:  H.G. van 
Schaik-Colijn, Kastanjelaan 2, 
3737 RB Groenekan, tel. 0346 
211946, e-mail Hella.vanschaik@
casema.nl.



Klokje en vaas. €  10,-. Auto 
brandblusser 30 cm. €  15,- Tel. 
06-44420668

Kleine houtschaaf 18 cm. €  
5,-. Geëmailleerd melkbusje 
3 ltr. met hengsel. €  5,-. Tel. 
06-44420668

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

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

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

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

Boek een ACTIEVE 
VAKANTIE en ontvang gra-
tis HPO cream van Drs. Hans 
Schreuder. Personal Touch 
Travel, tel. 06-52633573 of 
mail helen.brinkhuis@ perso-
naltouchtravel.nl

BETTY ’S CORNER!
Iedere vrijdag en zaterdag in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak:  06-33722022.
Zorg voor uw haar!

Wel zin in vakantie, maar niet 
om het allemaal uit te zoe-
ken!  PERSONAL TOUCH 
TRAVEL, tel. 06-52633573 of 
mail helen.brinkhuis@ 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 TAPIJ T en vinyl met 
kortingen tot 70 %  .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl

ZWEMLES voor de kin-
deren tijdens de vakantie in 
Frankrijk!  Dat kan!  Personal 
Touch Travel, tel. 06-52633573 
of mail helen.brinkhuis@ per-
sonaltouchtravel.nl
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Grijs leren BANKSTEL 2+ 3 
zits. €  250,-. Tel. 0346-213485

GAZELLE racefiets Tour de L’ 
avenir. €  50,-. Rolstoelen vanaf 
€ 50,-. Douchestoelen. €  50,-. 
Po-stoelen. €  50,-. Opklapbare 
toiletsteunen. €  15,- p.s. Tel. 
0346-211930

Douchekruk. €  15,-. Handvaten 
vanaf €  5,- p.s. Looprek. €  15,-. 
Rollator. €  40,- Draaischijven. 
€ 20,-. Tel. 0346-211930

Bruin houten side-table 
122x38x43. €  10,-. Tel. 0346-
212707

Tefal gourmetstel 8 panne-
tjes, 1 keer gebruikt, i.z.g.s. 
Vraagpr. €  25,-. Tel. 214065 /  
06-29506849

5 hardschuim isolatieplaten 
1.000x1.000 mm. 40 mm dik. 
€ 1,50 per plaat. Tel. 0346-
213737

Bosch inbouw koelkast. €  10,-. 
Tel. 0346-213727

5 dakpannen D. van Oordt en 
Co, Alphen a/ d Rijn. €  5,-. Tel. 
0346-213727

Verticuteermachine elektrisch 
i.z.g.s. €  45,-. Elektrische 
grasmaaier i.z.g.s. €  45,-. Tel. 
06-51081776

Salontafel zwaar eiken 6-hoe-
kig. €  25,-. Houten krukje. €  
5,-. Tel. 0346-213485.

3 Houten barkrukken met 
leuning, rieten zitting à  €  5,-. 
Boekenkast eiken 200x60x25. 
€ 25,-. Tel. 0346-213485

Kleuren TV 35 cm. zonder 
afst, merk Sharp. €  15,-. Radio/
CD-speler draagbaar. €  15,-. 
Tel. 06-49747769

Rieten hondenfietsmand. €  
10,-. Tel. 06-49747769

Paardrijbroek mt. 158 blauw, 
mt. 164 beige. €  7,50 p.s. Tel. 
06-49747769

Paardrijlaarzen mt 36, 38 
en 39 zwart. €  7,50 p.p. Tel. 
06-49747769

Koperen fruitschaal op voet. 
€  12,50. Fotoalbum van het 
koninklijk huis. €  20,-. Tel. 
06-44420668

Elektrische klok 30 cm. rond. €  
15,-. Verrekijker 7x50 met tas. 
€ 15,- Tel. 06-44420668

Crucifix 40 cm. €  10,-. 
Weiwater bakje. €  15,-. Tel. 
06-44420668

T e koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

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

FIET S  S ERVICE CENT RU M  M A A RT EN V. DIJ K
GRU T T OL A A N 1 8  T el.03 46- 21 2267
Geopend:  Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer-  en metaalafval Cock Rose -  M aartensdijk. T el. 
06- 549 67 9 8 5

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

Vanaf 1 1  oktober weer rechtstreekse vluchten naar Nepal!  
Een starterspakket boekt u al vanaf 699 Euro per persoon!  
Personal Touch Travel, tel. 06-52633573 of mail helen.brink-
huis@ personaltouchtravel.nl

Personeel A angeboden 

Diversen 

A dv erteren in De V ierkl ank!
I ets  v oor  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.

30 jaar partnerschap De Bilt-Coesfeld was de reden 
voor een speciaal concert door de Koninklijke Biltse 
Harmonie in het Konzerttheater Coesfeld jongstle-
den zondag. In een uitverkochte zaal woonden meer 
dan 550 personen uit zowel De Bilt als Coesfeld 
het concert bij. Onder leiding van dirigent Hans 
Boom begeleidde het Groot Harmonieorkest, naast 
het eigen programma, de Koreaanse pianisten Dr. 
Huynsoo Cho en Dr. Hyunok Moon bij de uitvoe-
ring van Rhapsody in Blue van George Gershwin.

Vanuit De Bilt organiseerde het jumelagecomité 
een dagtocht naar Coesfeld. De deelnemers aan 
deze dagtocht konden, naast het bijwonen van het 
concert, aan diverse activiteiten deelnemen, zoals 
een rondleiding door het centrum, een bezoek aan 
het glas- of poppenmuseum en het bezichtigen van 
een oude synagoge. Burgemeester Arjen Gerritsen, 
wethouder Bert Kamminga en diverse raadsleden 
van de gemeente De Bilt vertegenwoordigden de 
gemeente op bestuurlijk niveau. Burgemeester Ger-
ritsen sprak na afloop van het concert in de foyer 
over de KBH als culture ambassadeurs en hoopte 
op nog eens minimaal 30 jaar een stedenband tussen 
De Bilt en Coesfeld. 

Het college van B en W heeft op 
hoofdlijnen overeenstemming bereikt 
met projectontwikkelaar Synchroon 
over winkelcentrum De Kwinkelier in 
Bilthoven. Op dit moment worden de 
laatste details besproken. Wethouder 
Arie-J an Ditewig is blij met deze stap 
in een traject dat inmiddels twaalf jaar 
duurt. Als de gemeenteraad akkoord 
gaat met de koop- en realisatieover-
eenkomst verwacht Ditewig eind mei 
of begin juni de overeenkomst met de 
projectontwikkelaar te kunnen onder-
tekenen. 

Na de ondertekening vindt de con-
crete uitwerking plaats en worden de 
vergunningen aangevraagd. De opmer-
kingen op het projectplan uit 2005 van 
de welstandscommissie en de klank-

bordgroep voor het centrum, zijn met 
stedenbouwkundige Liesl Vivier van 
bureau BDP.Khandekar besproken. In 
opdracht van de eigenaar van De Kwin-
kelier werkt Synchroon momenteel aan 
ontwerptekeningen waarin de afspraken 
uit het contract worden verwerkt. De 
conceptontwerpen zijn besproken met 
de klankbordgroep. ‘De Kwinkelier is 
de volgende stap in de herontwikke-
ling van het centrum’, zegt wethouder 
Ditewig. Wanneer de plannen concreet 
worden uitgevoerd is afhankelijk van 
bezwaren die ingediend worden. De 
wethouder denkt dat door de positieve 
instelling van de klankbordgroep een 
slag in de tijd te maken is. Bewoners en 
belangstellenden worden in de gelegen-
heid gesteld op de plannen te reageren. 
[ GG]

M uziek verbindt
De Bilt en Coesfeld

Over deze toegang heeft de welstandscommissie opmerkingen gemaakt.

Overeenstemming over
De Kwinkelier

Bij winkelcentra, op straat en op pleinen

zie je nu weer politici verschijnen

ze zitten je op de huid

tot de stembus weer sluit

om daarna spontaan te verdwijnen

Guus Geebel

Limerick
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4kernentoernooi bij jubilerende tennisclub
door Henk van de Bunt

S portieve prestaties en gezelligheid gaan bij T ennisvereniging Hollandsche Rading al 40 jaar hand in hand. 
Z owel competitiespelers als meer recreatief ingestelde tennissers hebben daar volop de ruimte. De vier 

gravelbanen, allen voorzien van een lichtinstallatie, garanderen optimale speelmogelijkheden.

Momenteel heeft de jubilerende sport-
vereniging ca. 350 leden (is plm. 30 
%  van de inwoners boven de 18 jaar) 
en in de praktijk kan men vrijwel 
altijd spelen. 

Op 30 mei a.s. wordt het 4kernentoer-
nooi van Maartendijk gespeeld op de 
tennisbanen van de jubilerende ten-
nisvereniging in Hollandsche Rading. 
Het idee is afgelopen winter ontstaan 
en opgestart door Kees Overvest 
(Groenekan) en Charles Bruns van 
tennisclub Hollandsche Rading.

Revival
Achteraf is gebleken dat in het verle-
den ook een dergelijk toernooi werd 
georganiseerd; dus wellicht is er hier 
sprake van een revival in tennis-
land. ‘Dit jaar wordt er op beschei-
den schaal gestart’, aldus Charles 
Bruns. Uit de vier kernen Holland-

sche Rading, Groenekan, Maartens-
dijk en Westbroek komen 8 geno-
digden, 4 dames en 4 heren- nivo 
6/ 8, per vereniging naar Hollandsche 
Rading. Bruns:  ‘Het is de bedoe-
ling om komende jaren een breder 
opgezet toernooi te organiseren, wel-
licht verspreid over meerdere dagen 
en tennisparken’. Charles Bruns en 
mede TV-lid Harry van Eldik zijn er 
in ieder geval helemaal klaar voor.

Ju bileum
‘Mede in verband met het veertigjarig 
jubileum van de club is ons de eerste 
moderne versie van het 4kernentoer-
nooi toegewezen en zullen wij graag 
als gastheer optreden van onze ten-
nisbroeders en -zusters van respec-
tievelijk TC Groenekan, Tautenburg 
(Maartensdijk) en TV Het Kraaien-
veld uit Westbroek. Een en ander 
wordt georganiseerd op zaterdag 30 

mei a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. Er 
zullen heren- en damesmixed en dub-
bels worden gespeeld en er wordt 
gestreden om wisselbekers’.

Nog meer
Bruns en van Eldik:  ‘Van 20 tot en 
met 28 juni a.s. wordt op de gravel-
banen van TV Hollandsche Rading 
weer het open Bosbergtoernooi geor-
ganiseerd. Een bijzondere editie dit 
keer in verband met het al eerder 
genoemde 40-jarig jubileum. Een 
en ander wordt gevierd met extra 
entertainment en culinaire verrassin-
gen. Vrijdag 26 juni zal er bijvoor-
beeld net als vorig jaar een ‘Spaanse 
avond’ worden georganiseerd met 
live muziek e.d. Het inschrijven in 
de categorieën Dames-, Gemengd- en 
Herendubbel kan nog tot 10 juni a.s. 
op www.toernooi.nl o.v.v. ‘Bosberg’.

C harles Bruns (links) en Harry van Eldik zijn er helemaal klaar voor.

Combi- korfbaltoernooi bij T Z
Woensdagavond 10 juni a.s. organiseert Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
voor de 13de maal het Combi-korfbaltoernooi op de korfbalvelden aan de 
Dierenriem te Maartensdijk. Opnieuw wordt het toernooi gesponsord door 
J uwelier Edelsmid Rob van Eck uit De Bilt. Voorheen was dit toernooi 
bekend als het Stratenkorfbaltoernooi. 

Dit jaar kunnen ook weer teams samengesteld uit collega’s, familie en 
vrienden meedoen.
Iedereen die (weer) eens wil korfballen kan zich inschrijven voor het 
avondtoernooi dat om 19.00 uur begint op woensdag 10 juni a.s. Het toer-
nooi draait vooral om de gezelligheid, dus ook enthousiastelingen die het 
‘zesje’ niet kunnen maken, kunnen meedoen. Voor de teams die vooraf wil-
len wennen aan de regels en manden kan er tot het toernooi op de woens-
dagavonden met de recreanten van TZ meegetraind worden (van 19.45 tot 
21.00 uur).

T eamsamenstelling
Een team bestaat uit minimaal 4 dames en 4 heren (max. 3 ‘actieve’ korf-
ballers). Niet alle teamleden hoeven in dezelfde straat te wonen. Misschien 
is er een familieteam te vormen of allemaal collega’s, of toch wel de eigen 
buren. Kortom, stel een team samen en geef het een toepasselijke naam. 
Deelnemers moeten de basisschool hebben verlaten. Een grens naar boven 
is er niet; niemand hoeft zich te oud te voelen om mee te doen.

A anmelden
Een team kan worden aangemeld via e-mail Toernooicommissie@ Twee-
maalzes.nl . Vermeld daarin de contactgegevens (m.n. telefoonnummer) en 
de naam van het team. Er kunnen maximaal 20 teams deelnemen aan het 
toernooi en inschrijving geschiedt op volgorde van aanmelding. Meld het 
team dus snel aan, maar doe dit uiterlijk zaterdag 30 mei a.s. Inschrijfkosten 
bedragen 1 euro p.p.

Het kampioenschap was al een 
feit, maar met een laatste ruime 
overwinning konden D idier, T himo, 
I mme en I lse, samen met coach 
D ominiq ue het (kampioens-)feest 
op zaterdag 16 mei jl. ex tra glans 
geven.

Kampioen
SVM D1 is na een spannend slot kampioen geworden. Een compleet meis-
jesteam van CSW uit Wilnis was tot en met de laatste wedstrijd de grootste 
concurrent. Doordat dit team de laatste wedstrijd gelijk speelde tegen Argon 
kwam het kampioenschap niet meer in gevaar. Om dit te vieren werden 
de dames nog uitgenodigd voor een (vriendschappelijke) wedstrijd thuis, 
welke door SVM D1 met 7-3 werd gewonnen.

boven v.l.n.r. J urriaan (hulptrainer), T on (trainer/ leider), Glen, J ody, C on-
nor, M artijn, M aarten en R ichard (hulptrainer). Onder v.l.n.r. D iederik, 
D avid, L orenzo, Wessel, Stan, M ax , Stijn en M ax im.

Afgelopen zaterdag moest DOS de 
laatste uitwedstrijd van dit seizoen 
spelen in den Haag tegen GKV. De 
vorige wedstrijd was met 1 doelpunt 
verschil verloren gegaan. DOS reken-
de zichzelf dan ook kansen toe.
De eerste helft liet DOS echter niet 
zijn ware aard zien. Het liet de kaas 
van het brood snoepen en moest toe-
zien hoe GKV een flinke voorsprong 
opbouwde. Er was zelfs een periode 
van 10 minuten waarin GKV iedere 
minuut scoorde. Ruststand was dan 
ook een blamerende 16-4 achter-
stand.

Uiteraard kon DOS dit niet over 
zijn kant laten gaan en werden we 
gemaand tot feller en overtuigender 
korfbalspel. DOS liet dan ook een 
2e helft zien die van een heel ander 
kaliber was. Er werden ruimschoots 
kansen gecreëerd waaruit ook veelal 
gescoord werd. Er kwamen goede 
ruime aanvallen, waarin mooie ballen 
afgewisseld werden met goede doel-
pogingen en doelpunten. Verdedigend 
legde DOS de tegenstander ook veel 
meer aan banden waardoor zij veel 
meer moeite hadden om lange aan-
vallen te spelen en rustig te schieten. 

Het gevolg was dus dat zij minder 
scoorden. De 2e helft werd dan ook 
winnend afgesloten met 8-5. Maar 
ja, dan blijft natuurlijk altijd nog de 
stand van de 1e helft in de statistie-
ken, waardoor DOS deze wedstrijd 
verloor met 21-12.

Hopelijk weet DOS de laatste thuis-
wedstrijd over 2 weken tegen Madjoe 
twee helften een goede wedstrijd neer 
te zetten. Dit zal overigens de laatste 
wedstrijd zijn voor Nienke IJ tsma, die 
volgens seizoen in het nieuwe vrien-
denteam van DOS zal gaan spelen.

DOS  toont veerkracht

Geslaagde S choolkorfbaldag
door M arijke D rieenhuizen

Vrijdag 15 mei stond voor veel leerlingen van de scholen in Westbroek, 
Maartensdijk en Hollandsche Rading in het teken van de jaarlijkse School-
korfbaldag op de velden van korfbalvereniging Tweemaal Zes in Maartens-
dijk. ’s Ochtends streden leerlingen van de basisschoolgroepen 5 en 6, onder 
begeleiding van vrijwilligers van de korfbalvereniging, om de hoogste eer. 
Twintig teams hadden zich hiervoor ingeschreven en de finale werd gespeeld 
tussen het team van groep 5 van Het Kompas (Westbroek) en het team van 
groep 6 van de Bosbergschool. Het Kompas won de spannende wedstrijd met 
1 tegen 0.
‘s Middags werd er gestreden door leerlingen van de groepen 7 en 8. Hier ging 
de finale tussen groep 7 van de Martin Luther Kingschool en groep 8 van Het 
Kompas. De finale eindigde onbeslist en strafworpen moesten een winnaar 
opleveren Het Kompas scoorde net 1 keer meer dan de MLK en dus ging ook 
deze beker naar Westbroek.

Groep 8 van Het Kompas.

Groep 5 van Het Kompas.
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T am konijntje geniet van zijn vrijheid
door A nnemieke van Zanten

S inds een paar weken hebben wij een nieuw tuindier, donzig, pluizig maar totaal niet aaibaar,
omdat ie ons steeds te slim af is. We noemen hem Flappie.

Flappie is een schattig, overduidelijk 
tam konijntje, met een geelbruine 
vlek in zijn nek en een wit rond don-
zig staartje. Hij doet zich in onze tuin 
te goed aan heerlijkheden zoals gras, 
Zevenblad, Verbena, Hoornbloem en 
Viool. Hij zit doodleuk op een afstand 
van drie meter naast je op het gazon, 
kijkt af en toe eens op van zijn drukke 
geknabbel en huppelt een klein stukje 
verder als je wat te dichtbij komt.

Flappie is duidelijk aan mensen 
gewend. Mijn man kon hem zelfs met 
de grommende grasmaaier op een 
kleine afstand naderen. Hij laat zich 
fotograferen en bekijken en is duide-
lijk niet bang maar wel bijzonder op 
zijn hoede. Het lijkt erop dat Flappie 
geen zin heeft om weer in een kooitje 
opgesloten te worden. Toch knaagt 
het een beetje aan ons. Wij genieten 
van zijn speelse aanwezigheid maar 
van wie is Flappie nou eigenlijk?  
Welk kind huilt er tranen met tuiten 
omdat zijn c.q. haar lieve konijntje 
verdwenen is?  

Navraag
We doen navraag in de omgeving en 

het blijkt al gauw dat Flappie zich 
al weken rondom ‘Het Vierkantje’ 
in Hollandsche Rading ophoudt. Hij 
dartelt over het plantsoen, achterna 
gezeten door de kinderen die hem 
met een schepnet proberen te vangen. 
Hij steekt de gevaarlijke Tolakker-
weg over om bij ons in de tuin even 
uit te rusten en van de plantjes te 
eten en heeft een holletje gegraven 
bij onze buurvrouw in de voortuin. 
Flappie redt zich wel, zo lijkt het. 

Of dat straks in de winter ook zo zal 
zijn, moet natuurlijk nog blijken. De 
oversteek naar ‘Het Vierkantje’ blijft 
een risicofactor van betekenis en we 
kunnen niet garanderen dat er nooit 
wat met Flappie zal gebeuren.
Mocht u Flappie herkennen en con-
tact met ons willen opnemen, belt u 
dan naar 035 5771399. Zo niet, dan 
laten we hem lekker van zijn kostbare 
vrijheid genieten.

I s iemand ' F lappie'  kwijt?

Open huis bij melkveehouder 
Blaauwendraad

Iedereen is op tweede pinksterdag, 1 juni a.s. welkom op de boerderij van 
de familie Blaauwendraad aan de Kooidijk 9 in Westbroek. Zij biedt op 
deze vierde Campina Open Boerderijdag een kijkje achter de schermen.

Volwassenen en kinderen kunnen zo op ludieke wijze het boerenleven 
ontdekken. Een leuke en leerzame belevenis, waar je niet alleen op tweede 
pinksterdag plezier aan beleeft, maar waar je ook veel van opsteekt voor 
later. 

In het gehele land openen 55 melkveehouders hun deuren tijdens de Cam-
pina Open Boerderijdag. Bij melkveehouder Blaauwendraad zijn bezoekers 
welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Zij kunnen deelnemen aan verschillende 
activiteiten. Kinderen kunnen bijvoorbeeld een speurtocht doen en zaklo-
pen. Wie trek heeft gekregen, kan aan de Zuivelbar genieten van lekkere 
en gezonde zuivel. Bovendien beantwoordt de melkveehouder alle vragen 
van de bezoekers. Het motto is niet voor niets:  ‘Ga het vragen op de Boer-
derijdagen’. 

L ekker en goed
Het is inmiddels de vierde keer dat de Campina Open Boerderijdag wordt 
georganiseerd. Vorig jaar bezocht een recordaantal van 75.000 mensen een 
boerderij in de buurt. Elk jaar biedt de Open Boerderijdag een kijkje in de 
zuivelkeuken en iedereen kan dan zelf ervaren dat zuivel lekker en goed is. 
Kijk op www.campina.nl voor een lijst met de deelnemende melkveehou-
ders. 

I edereen is op 1 juni a.s. welkom op de boerderij van de familie Blaauwen-
draad in Westbroek aan de Kooidijk 9.

Open Dag Biltse M uziekschool 
weer drukbezocht

Zaterdag 16 mei hield de muziekschool open huis met een uitgebreid pro-
gramma. Bezoekers konden kennismaken met allerlei muziekinstrumenten 
die door leerlingen van de muziekschool werden bespeeld. Op het binnenplein 
van De Kwinkelier vonden de hele middag optredens plaats [ GG] .

Het Klein Harmonie Orkest van de KBH onder leiding van dirigent A rie. A rie 
R oelofsen verzorgde het eerste buitenoptreden.D ocente C arin Hartman geeft een muziekles.

Een toekomstige maestro in actie.
N atuurlijk hing de vlag met het logo 
uit.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
4-6

Woe.
3-6

Vrij.
5-6

9,95

Do.
28-5

Woe.
27-5

Vrij.
29-5

9,95

Gebakken sardinefilets
of

Gestoofde konijnenbout

Provençaalse Lamsschenkel
of

Pangarolletje 
met kruiden en spek Donderdag & Vrijdag gratis thuis-

bezorgen van uw boodschappen

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

2e gratis
2 hele broden

naar keuze

Alle 
Cees Lammertinck

broden




