
Daarom heeft het college een inge-
nieursbureau opdracht gegeven om 
alle opties te onderzoeken;  van vol-
ledig slopen tot en met het volledig 
laten staan van de resten van de 
bunker, ingepast in het landschap. 
Het ingenieursbureau heeft in zijn 
rapport: Variantenstudie Comman-
dobunker TCC te De Bilt bij alle 

opties is in kaart gebracht wat de 
mogelijke gevolgen zouden zijn op 
financieel, economisch, ruimtelijk en 
maatschappelijk gebied. Het rapport 
is eind maart 2009 aangeboden. 
Vervolgens heeft het college conform 
toezegging, eerst de omwonenden en 
de betrokken bedrijven geï nformeerd 
over de uitkomsten van de varian-
tenstudie. Daartoe is op dinsdag 7 
april 2009 een informatiebijeenkomst 
gehouden in het gemeentehuis. In 
aanwezigheid van circa 70 belang-
stellenden, hebben de onderzoekers 
een toelichting gegeven op het rap-
port. Aansluitend was er gelegenheid 
tot het stellen van vragen. Van de 
informatieavond heeft een onafhan-
kelijke notulist een verslag gemaakt.

Nader onderzoek
Hoewel naar aanleiding van de tij-
dens de informatieavond gestelde 
vragen nog nader onderzoek nodig is, 
heeft het college gemeend niet langer 
te wachten met het publiceren van 
dat verslag. Burgemeester en Wet-
houders verwachten nog in het derde 
kwartaal van 2009 de raad te kunnen 
informeren over de uitkomsten van 
het nader onderzoek en over hun 
voorstel omtrent het verdere proces 
van besluitvorming over de aanpak 
van de restanten van de bunker. Het 
college heeft het verslag van de op 7 
april 2009 gehouden informatieavond 
gepubliceerd op de gemeentelijke 
website en ook op de gebruikelijke 
wijze ter inzage gelegd [GG].
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Verslag variantenstudie 
bunker Larenstein openbaar

Tijdens een buitengewone raadsvergadering op 30 oktober 2008, besprak de gemeenteraad het rapport over 
de gebeurtenissen rond het incident bij de sloop van de commandobunker op het terrein Larenstein te 

Bilthoven. Na het incident is de bunker in beschadigde staat blijven staan. De raad gaf het college opdracht 
om te laten onderzoeken wat - gegeven de situatie - de beste optie is voor de restanten van de bunker.

Het college heeft eerst op dinsdag 7 april jl. de omwonenden en de betrokken 
bedrijven geï nformeerd over de uitkomsten van de variantenstudie. Daarvoor 
werd een informatiebijeenkomst gehouden in het gemeentehuis.

Ontwikkelingen rond de uitvoering 
van gemeentelijke belastingen en de 
wet WOZ volgen elkaar snel op. Dit 
vergroot de kwetsbaarheid van een 
middelgrote gemeente als De Bilt 
als het gaat om de uitvoering van 
belastingzaken. Daarom is gekozen 
voor samenwerking tussen U trecht 
en De Bilt op dit terrein. Hiermee 
wordt in De Bilt de continuï teit van 
de dienstverlening gewaarborgd en 
kunnen werkzaamheden efficië nter 
worden uitgevoerd. In totaal zijn 7 
medewerkers van De Bilt in dienst 
gekomen van U trecht.
Voor de inwoners van gemeente De 
Bilt verandert er niets. Het telefoon-
nummer en de website blijven onge-
wijzigd. Dus iedereen kan zijn of haar 
vragen per telefoon, internet of op 
afspraak aan de balie op het gemeen-
tehuis in Bilthoven blijven stellen. De 
aanslag die in de bus valt heeft het 

logo van de gemeente De Bilt. Het 
gemeentebestuur van De Bilt blijft 

verantwoordelijk voor het beleid en 
de vaststelling van de tarieven. 

Samenwerkingsovereenkomst Belastingen
Op 10 juni jongstleden hebben de burgemeesters Arjen G erritsen van de gemeente De Bilt en Aleid Wolfsen 

van de gemeente U trecht de samenwerkingsovereenkomst Belastingen getekend. Sinds 1 januari dit jaar 
werken beide gemeenten al samen bij de uitvoering van de gemeentelijke belastingtaken en de wet WOZ.

De burgemeesters Arjen G erritsen ( l)  en Aleid Wolfsen tekenen de samen-
werkingsovereenkomst Belastingen 

Inbraak in G roenekan
Op 4 juni kwam de familie thuis bij hun huis op de Vijverlaan en trof 
binnen een grote ravage aan. Op klaarlichte dag, terwijl er niemand 
aanwezig was, hebben de inbrekers het hele huis overhoop gehaald. 

Ze zijn het huis binnengekomen via een raampje op de eerste verdieping, 
dat met een haakje op een kier stond. Het raampje bevindt zich boven de 
voordeur en is dus zichtbaar in de straat. Er is een tuinstoel gebruikt om 
binnen te kunnen komen. Vervolgens hebben ze uitgebreid het hele huis 
doorzocht en een grote hoeveelheid spullen meegenomen: alle aanwezige 
apparatuur, ook Nintendo’s van de kinderen en de sieraden, waaronder 
een aantal erfstukken. De inbrekers hebben het zich gemakkelijk gemaakt, 
gezien de colablikjes die opgedronken waren. Volgens de politie was er 
sprake van meerdere inbrekers, die op hun ‘taak’ goed voorbereid waren: er 
was niemand thuis en ze droegen handschoenen. Opvallend is dat niemand 
de inbraak heeft opgemerkt, ondanks de opvallende wijze waarop ze zich 
toegang de woning hebben verschaft. De politie wil de bewoners van Groe-
nekan er op attent maken dat er inbrekers actief zijn;  in de maand is er bij 
twee huizen ingebroken en bij één woning een poging gedaan.

Preventietips
De politie heeft een aantal preventie-
tips om inbraak te voorkomen: 
-  Als u uw woning verlaat, sluit dan 

ramen en deuren af. Vergeet ook de 
ramen en deuren op de eerste etage 
niet. Sluit uw schuur of berging af.

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

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

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

-  Berg ladder, tuinmeubilair en kliko’s altijd op en laat geen (tuin)gereed-
schap rondom de woning liggen.

-  Zet geen waardevolle spullen in het zicht, denk ook aan laptops.
-  Registreer uw waardevolle spullen: graveer waardevolle spullen met post-

code/huisnummer, maak foto’s van sieraden en noteer serienummers van 
elektronica waardoor de politie ze sneller bij u terug kan brengen.

-  Spreek niet in op het antwoordapparaat dat u weg bent. Het komt regel-
matig voor dat inbrekers eerst bellen.

-  Als buurtbewoners kunt u voor elkaar een oogje in het zeil houden bij 
afwezigheid.

-  Als u iets verdachts ziet, bel de politie via 112!

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

21 juni - 9.30 uur en 

Kapel Hollandsche R ading
21 juni - 11.00 uur 

Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
20 juni  - 19.00 uur en 

21 juni  - 10.30 uur

Woord- en Communieviering,

Lectorengroep

P.K.N. - Protestantse G emeente 
De Boskapel G roenekan

Grothelaan 1a

21 juni - 10.30 uur

Dr. J. van Amersfoort, de Bilt

P.K.N. - Herv. Kerk G roenekan
21 juni - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk
G roenekan

Groenekanseweg 32 

(De Nijepoortschool)

21 juni - 10.30  en 18.00 uur

Leesdienst

Ned. G er. Kerk Westbroek
21 juni - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga 

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
21 oktober - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan

21 oktober - 18.30 uur

Ds. W. Poldervaart, Huizen

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

21 juni - 10.00 uur

Ds.  R.A. Grisnigt, Bennekom

21 juni - 18.30 uur

Ds. C. van Sliedregt, Nunspeet

Onderwegkerkje Blauwkapel
21 juni - 9.30 en 10.30 uur

Pastor A. van Dam

Oecumenische dienst
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Chr. begrafenisverzorging

De Bruijn
Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

G een crematie

Het overweldigende medeleven na het overlijden en bij de uitvaart en 
crematie van Pierre heeft ons diep geraakt. 
Alle lieve woorden, kaarten, brieven en mooie bloemen hebben ervoor 
gezorgd dat dit afscheid voor ons onvergetelijk is geworden.
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken.

Bep, Elsbeth, Leon, Agnes en Marit Röm ers

Geboren
9 juni 2009

Mees
Zoon van 

Ben en Monique  de Jong
Wolkammerweg 28

Westbroek

MEE Infobus 
op Maertensplein

De MEE infobus staat woensdag 24 juni van 10.00 tot 12.00 uur op  het 
Maertensplein Winkelcentrum in Maartensdijk. Iedereen met een beperking, 
handicap of chronische ziekte kan in de MEE infobus terecht voor informa-
tie en advies. Een gratis gesprek met een professionele consulent van MEE, 
dicht bij u in de buurt. U  kunt in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld 
vakantie, vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding. 

Het unieke van de bus is dat ze mensen die nauwelijks weten wat er mogelijk 
is, in korte tijd gratis tips kan geven waar ze ook daadwerkelijk iets mee kun-
nen. Terwijl ze op weg zijn naar de winkel, loopt een echtpaar, waarvan de 
vrouw chronisch ziek is, langs de bus. Zij zijn door de chronische ziekte van 
mevrouw al jaren niet meer op vakantie geweest. De consulent vraagt wat 
voor wensen ze hebben. Gezamenlijk wordt er een gids bekeken. Het echt-
paar is duidelijk onder de indruk van wat de mogelijkheden zijn. Ze gaan met 
informatie weg en komen zonodig nog terug als ze er niet uit komen. 

ME E  I nfobus

Met het optreden van Sparks of 
Joy sluit de SWO haar muzikale 
seizoen af. Het koor Sparks of Joy 
bestaat uit een groep van enthou-
siaste zangers en zangeressen, die 
zingen onder leiding van dirigente 

Carla van der Heijden. Een groep met veel muzikale kwaliteiten en uitstra-
ling. Het repertoire van deze avond is nog een verrassing maar het belooft 
weer een swingende avond te worden. Laat u meeslepen door de vrolijke 
muziek van dit gospelkoor uit Westbroek. Datum: Vrijdagavond 27 juni 
2009 om 19.30 uur in de recreatieruimte van Dijckstate aan het Maertens-
plein in Maartensdijk. De kosten bedragen € 4,00 (incl. 1 x koffie of thee).  
Voor informatie: SWO-centrum Maartensdijk, telefoon 0346 214161.

Naar de boerderij voor Adullam
Op vrijdag 19 juni a.s. is er op Dorpsweg 6 te Maartensdijk van 19.00 tot 
21.00 uur de jaarlijkse ‘boerderij’-verkoping voor de stichting Adullam 
gehandicaptenzorg. Er zullen o.a. speelgoed, cadeauartikelen, kaarten, 
zelfgemaakte artikelen, lingerie, (2de hands) boeken, etenswaren (o.a. vers 
fruit, vlees(-waren), kaas, noten), tuingereedschap, warme kroketten en nog 
veel meer worden verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting 
Adullam Gehandicaptenzorg, die zorgt draagt voor huisvesting en verzor-
ging van verstandelijk gehandicapten.

Werelds winkelen in Maartensdijk
Ideaal, originaliteit en voordeel gaan hand in hand in de unieke formule van 
‘wereldwinkelen’. Ingekocht tegen eerlijke prijzen in ontwikkelingslanden, 
unieke cadeaucreaties om jezelf of anderen te verrassen, smaakvolle kwali-
teit in heel veel producten. Het wordt allemaal weer graag voor u uitgestald 
op zaterdag 20 juni. Een dubbele tip: de stroopwafels en de premium-koffie 
(zilver) zijn eenmalig afgeprijsd. Let wel: op =  op. De werelwinkelier(ster)
s verwelkomen u op zaterdag 20 juni graag in de hal van Dijckstate aan het 
Maertensplein tussen 10.00 en 16.00 uur.

Ju bileumboek 125 jaar 
Zang Veredelt

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

Je leven was krachtig
en doorzettend je geest.

Steeds werkzaam en vol zorg
zo ben je altijd geweest.

Na veel liefde en grote opoffering bij de verzorging van onze
papa Eppo is kort na zijn overlijden geheel onverwacht van ons
heengegaan onze lieve mama, mijn zuster, schoonzuster en onze
tante

Paula Maria Spelde-de Jon g

* H ilversum, 19 april 1944 † U trecht, 14 juni 2009

Je bent en blijft de allerliefste mama van de hele wereld.

 Reina
 Marcel en Katja
 Elsje van Oostenrijk-de Jong
 Antonie van Oostenrijk
 Max
 Paula

Nachtegaallaan 39
3738 EA Maartensdijk

Mama is overgebracht naar het U itvaartcentrum ‘Dekker &  Zn.’,
Van Riebeeckweg 45, 1212 EH Hilversum, waar donderdag 18 juni
van 19.00 tot 19.45 uur gelegenheid is om afscheid van haar te
nemen en de familie te condoleren.

Vrijdag 19 juni komen wij om 10.30 uur samen om mama te
gedenken in de Aula van de Algemene Begraafplaats ‘Zuiderhof’
aan de Kolhornseweg 13-17, 1213 RS Hilversum waarna omstreeks
11.30 uur de begrafenis volgt op de Begraafplaats ‘St.-Barbara’,
Bosdrift/Nieuwlandseweg 40, 1215 DA Hilversum.

Na de plechtigheid is er in de Aula van de Algemene Begraafplaats
‘Zuiderhof’ eveneens gelegenheid tot condoleren.
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Waarschijnlijk kent iedereen muziek-
vereniging Vriendenkring wel van de 
optredens op straat, maar weet niet 
iedereen wat er verder nog wordt 
gedaan. Zo speelt men ‘s woensdags 
allerlei soorten muziek - van pop 
tot klassiek - en worden er regelma-
tig concerten gegeven. Daarnaast is 
er een eigen muziekopleiding met 
drie professionele docenten die in het 
Dorpshuis in Westbroek de muziek-
lessen geven.

Blaasmuziek
Ook dit jaar biedt de vereniging kort 
voor de zomervakantie een introduc-
tiecursus ‘blaasmuziek’ aan. Hier-
bij wordt in vier bijeenkomsten en 
een korte presentatie de basisvaar-
digheden voor het bespelen van een 
blaasinstrument uitgelegd. De lessen 
worden in groepjes gegeven en naast 
het uitproberen van de instrumenten, 
techniek en muzieknotatie wordt er 
al direct gestart met het bespelen 
van een instrument. Afhankelijk van 
de belangstelling wordt deze cursus 
gegeven op vier middagen in het 
Dorpshuis te Westbroek. De startda-
tum is dinsdag 23 juni om 15.15 uur. 
Deze kennismakingscursus is bedoeld 

voor kinderen. Bij voldoende belang-
stelling wordt er ook een cursus voor 
volwassenen gestart. 

Aanmelden
De cursus wordt gegeven door de 
enthousiaste muziekdocente Femke 
Lunter. Voor superenthousiastelingen, 
die na de introductiecursus letter-
lijk en figuurlijk van geen ophouden 
weten en besluiten om muziekles te 
(gaan) nemen stelt muziekvereniging 
Vriendenkring een instrument gra-
tis beschikbaar. Het lesgeld voor de 
introductiecursus bedraagt € 10,00. 
Aanmelden s.v.p. bij Els de Bree,  
tel. 0346 282292 of e-mail a.de.
bree6@ kpnplanet.nl, bij Femke 
Lunter, tel. 06 18803708 of e-mail 
Femkelunter@ me.com of dirigent 
Harm Vuijk, tel. 06 44468170, e-mail 
h.vuijk@ gmail.com

Houtensemble
Naast de introductiecursus overweegt 
Vriendenkring ook de start van een 
houtensemble. Bij een houtensemble 
gaat het om instrumenten waarvan 
de toon wordt gevormd door middel 
van hout, bv. een riet. Hoewel een 
dwarsfluit meestal niet van hout is, 

wordt de fluit toch tot de houtblazers 
gerekend. Het gaat namelijk niet om 
het materiaal waarvan het instrument 
is gemaakt, maar om de wijze waarop 
de toon wordt gevormd. In de West-
broekse visie gaat het in het houten-
semble om 2 hobo’s, 2 klarinetten,  
2 fluiten, 2 fagotten en 2 hoorns. Het 
aantal plekken is dus beperkt. Hoorns 
zijn natuurlijk geen houtblazers, maar 
worden al eeuwen lang in houtensem-
bles gebruikt omdat hun klank zo goed 
met die van houtblazers mengt. Een 
houtensemble is ook bekend onder de 
naam ‘dubbelkwintet’, omdat het uit 
tweemaal vijf instrumenten bestaat. 
Voor saxofoons is geen plek in het 
houtensemble;  saxofonisten kun-
nen al terecht in de fanfare. Vanaf 
september start deze groep bij vol-
doende deelname. In eerste instantie 
zullen zij na een repetitieperiode van  
4 maanden een concert verzorgen. De 
repetities zijn op zaterdagochtend van 
10.00 uur tot 12.00 uur. Dit ensemble 
staat onder leiding van dirigent Harm 
Vuijk. Belangstellenden kunnen 
zich aanmelden bij Lenie Bregman,  
tel. 0346 282610 of Arie de Bree,  
tel. 0346 282292, of e-mail  
a.de.bree6@ kpnplanet.nl.

Introductiecursus Blaasmuziek
door Henk van de Bunt

Iedere woensdag repeteert Muziekvereniging ‘ Vriendenkring’ in het Dorpshuis in Westbroek. 
Deze repetitiecyc lus wordt bij voldoende belangstelling vanaf 23 juni zeker vier keer uitgebreid 

met een introductiecursus Blaasmuziek. In september a.s. start Vriendenkring - opnieuw bij voldoende 
response - een houtensemble. 

Als het aan dirigent Harm V uijk ligt gaat iedereen die wel eens wil ervaren 
hoe het is om zelf blaasmuziek te maken de introductiecursus volgen. 

De banketbakkerij is gedeeltelijk 
bedrijfsklaar gemaakt. Maandag 8 
juni is men er op beperkte schaal 
weer begonnen. Er is voorlopig wei-
nig bakcapaciteit, maar al het gebak 
voor de diverse filialen kan er weer 
gebakken worden. 
De afgifte van de bouwvergunning 
is enigszins vertraagd, hoewel alles 
er klaar voor is. De broodbakkerij 
krijgt een etage voor meelsilo, moto-
renruimten, kantine en opslag e.d. Bij 
elkaar zal er straks een kleine 340 m2 
meer bedrijfsruimte zijn. Bos hoopt 

de definitieve vergunning snel in huis 
te hebben. Het is de bedoeling om 
ook in de bouwvakvakantie door te 
gaan en in de middelste week van 
september de officië le opening te 
kunnen plannen.

Winkel
Vanaf donderdag 11 juni is de win-
kel aan de Dorpsweg volgens het 
beproefde concept aan het Maertens-
plein gaan draaien. De combinatie 
van zelfstandig winkelen: zelfbe-
diening en klantgerichte assistentie, 

zoals brood snijden, snacks warmen, 
banketverkoop en afrekenen is een 
succes gebleken in de andere filialen 
en daarom was de keuze voor het 
pand aan de Dorpsweg snel gemaakt. 

Annemieke vertelt dat de ‘loop’ aan 
en van de Dorpsweg(-klanten) er al 
weer in zit. ‘De andere klanten heb-
ben even tijd nodig de winkel te her-
ontdekken, maar ook dat zien wij al 
gebeuren’. Samen met de medewer-
kers zijn Bert en Annemieke Bos er 
volledig en up to date voor toegerust.

Winkel Bakker Bos heropend
door Henk van de Bunt

De winkel van bakker Bos aan de Dorpsweg is donderdag 11 juni heropend. Het pand in Maartensdijk 
werd in april getroffen door een brand. Vanaf maandag 8 juni wordt er weer banket ‘ gebakken’ 

en donderdag 11 juni is de gelijk ook volledig gerestyl de winkel heropend.

V .l.n.r. Jacoline, Annemieke en Mariam konden jl. zaterdag even tijd inruimen voor een foto;   daarna moesten ze weer 
aan de bak. 

G enieten van concert van 
pastor G erard de Wit

door Marijke Drieenhuizen

Pastor G erard de Wit kan terug kijken op een geslaagde viering rond-
om zijn 55- jarig priesterschap. ’s Ochtends was er de dienst, waarin 

de viering van het Sacrament als woord en teken centraal stond.

Om drie uur ’s middags was de Sint Maartenkerk wederom goed gevuld. 
Voor het concert begon overhandigde wethouder Arie-Jan Ditewig namens 
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt een 
boek aan de jubilaris. Vervolgens luisterden alle aanwezigen, waaronder 
veel familie van pastor Gerard de Wit, naar het concert dat werd gegeven 
door het Vocaal Ensemble Fioretto. Indrukwekkend orgel- en pianospel, 
prachtige solo’s en een grootse afsluiting met het Hallejujah van Hä ndel. 

Wethouder Arie-Jan Ditewig overhandigde een boek aan de jubilaris.

G emeentelijke berichtgeving 
openbaar aanbesteed

Op dit moment publiceert de Gemeente De Bilt de gemeentelijke berichten, 
onder de noemer ' Biltbuis'  in de plaatselijke huis-aan-huisbladen De Vier-
klank en de Biltsche Courant. Voor het publiceren in twee kranten is geko-
zen in de periode na de gemeentelijke herindeling teneinde alle inwoners 
van gemeente op de hoogte te stellen van de gemeentelijke berichten. 
Aangezien de huidige contracten met De Vierklank en de Biltsche Courant 
aflopen en omdat de kosten voor publicatie van het gemeentenieuws uit-
komen boven de norm voor openbaar aanbesteden, start het College van 
Burgemeester en Wethouders met een openbare aanbesteding voor de weke-
lijkse berichtgeving. Dat betekent dat de wekelijkse berichtgeving nationaal 
wordt aanbesteed.
Het College verwacht de publicatie van de aanbesteding direct na de zomer-
vakantie te kunnen plaatsen op de aanbestedingskalender. Zodra het gun-
ningstraject naar verwachting eind 2009 is afgerond zal nadere informatie 
worden verstrekt [HvdB].



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.

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

21 JUNI
VADERDAG

RESTANTEN 
HERENSOKKEN

2E PAAR GRATIS

Overhemd € 49,95
Polo € 49,95
Korte Broek € 59,95

Overhemd € 37,50

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

 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.

Speciale boeketten
voor geslaagden v.a. 8,95

  Tuintip vaderdag
Tuingieter (10 l.) en
handspray samen  9,95
Rotsplantenbak v.a. 6,50

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

Aanbieding voor vaderdag:

Van Gils
eau de toilette (30 ml)
- Classic
- VGV
- between sheets

VADERDAGMARKT 
zaterdag 20 juni! 

Leuke aanbiedingen in onze 
kraam. O.a. Lancôme make-up 
producten nu vanaf € 6,50.

Nu met
€ 7,50
korting

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

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,-

PEUGEOT
206 SW 2.0 16V GTI, GOUD MET, LMV, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV,

ABS, LEER/ALCANTARA, REGENS, TREKH, AIRBAGS, ESP, 110.000KM ...........................  '03 €. 7.950,- 

206 XS 1.6 16V, ZWART MET, CLIMATE C, LMV, RAD/CD, ABS, ,147.000KM .......................  '02 €. 5.750,-

207 1.4 16V XS, ABS, RAD/CD, AIRCO, BLAUW MET, ER, CV, SB, 29.000KM .....................  '07 €. 12.500,-

306 1.4 BREAK, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, APK T/M 2010, 145.000KM.....................  '98 € 4.950,-

407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS,

RAD/CD/TEL, PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000KM .........................  '05 € 10.950,-

607 2.2 HDI AUT, ZWART MET, BEIGE LEDER, ABS, ER, CV, SB, ESP,

RAD/CD WISS/NAV, LMV, MLV, REGENS, PARKEERS, 150.000KM .....................................  '03 € 9.950,-

PARTNER 1.6 16V, GROEN MET, AIRCO, ER, CV, SB, PANORAMADAK, 88.000KM ............  '05 € 9.750,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN XSARA BREAK 1.6 16V, GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB,

LMV, CLIMATE C, MLV, RAD/CD, TREKH, AIRBAGS, 52.000KM ..........................................  '04 € 8.950,- 

CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,

CRUISE C, ABS, RAD/CD, TREKH, 150.000KM ...................................................................  '03 €. 8.500,-

CITROËN C5 BREAK 2.0 HDI, BLAUW, ER, CV, SB, CLIMATE C, ABS, 213.000KM ............  '03 €. 4.950,-

RENAULT CLIO 1.4 16V 5 DRS, D BLAUW, ER, CV, SB, CLIMATE C, 100.000KM, ..............  '03 €. 6.500,-

FORD TRANSIT CONNECT 1.8 TDCI, ZILV GRIJS MET, AIRCO, SB, 62.000KM ..................  '06 €. 7.950,-

MAZDA MX-5 1.6 16V, ROOD, LMV, RAD/CD, WINDREK, 180.000KM ..................................  '90 €. 4.950,-

VOLVO V70 D5 MOMENTUM ED2,DEC, ZIV GRIJS MET, LMV, ER,

CLIMATE, CRUISE, HALF LEDER, RAD/CD, REGENS, ABS, AIRBAGS, 62.000KM .............  '04 €. 26.250,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 205 1.4 GENERATION 5 DRS, D BLAUW, APK 12 05 2010, 163.000KM .............  '98 €. 1.750,-

CITROËN XSARA 1.6 5DRS, AIRCO, ER, CV, SB, APK 21 03 2010, 178000KM ...................  '00 €. 2.500,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

EX

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

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

Vaderdag-
verwentaart

€ 7,95



 De Vierklank 5 17 juni 2009

Om voor een appartement in aan-
merking te komen dient men in 
ieder geval ingeschreven te staan als 
woningzoekende. De heer Corbee van 
Woonstichting SSW: ‘Het is belang-
rijk dat mensen zich inschrijven als 
woningzoekende. Dat geldt zowel 
voor jongeren vanaf 18 jaar als voor 
55 plussers. Mensen wachten vaak 
een tijd omdat ze denken nog niet aan 
een woning toe te zijn. Juist dan is het 
belangrijk om je in te schrijven. Er is 
al langere tijd een tekort aan wonin-
gen en het duurt daarom vaak toch 
wel enige jaren voordat je sowieso 
in aanmerking komt. Het criterium 
dat gehanteerd wordt is in eerste 
instantie de datum van inschrijving 
als woningzoekende’.

Indicatie
Als er een woning vrij komt in  
Dijckstate of Toutenburg wordt die 
aangeboden via de Woonkrant of via 
de website van SSW. Daarop kan 
worden gereageerd via de website, 
de Reactielijn of de Woonbon uit de 
Woningkrant. De volgorde voor toe-
wijzing die wordt gehanteerd: als eer-
ste komt iemand in aanmerking die 
gereageerd heeft, ingeschreven staat 
als woningzoekende en in het bezit is 
van een CIZ (Centrum Indicatiestel-
ling Zorg) indicatie. Woningzoeken-
den uit Maartensdijk met een derge-
lijke indicatie hebben voorrang. Men 
moet dan wel al minimaal drie jaar 
in Maartensdijk wonen, ingeschreven 
staan als woningzoekende en in het 
bezit zijn van een CIZ indicatie, maar 
niet een CIZ indicatie voor opname 
in een verpleeg- of verzorgingshuis. 
Bij de volgorde van toewijzing is de 
datum van inschrijving als woning-
zoekende leidend. Als er geen men-
sen gereageerd hebben die aan boven-
staande voorwaarden voldoen en de 
woning dan dus nog niet verhuurd 

is komen ook andere woningzoeken-
den in aanmerking. Eerst mensen die 
ingeschreven staan, niet in Maartens-
dijk wonen en een CIZ indicatie heb-
ben, daarna volgen die mensen die 
alleen maar ingeschreven staan als 
woningzoekende. 
In extreem uitzonderlijke gevallen 
kan een urgentieverklaring afgege-
ven worden. Mensen die in het bezit 
zijn van een dergelijke verklaring en 
die ook nog staan ingeschreven als 
woningzoekende, hebben voorrang 
op alle anderen.

Laatste woord 
De aspirant huurder krijgt een beves-
tigingsbrief van de SSW waarin de 
woning wordt aangeboden onder de 
voorwaarde dat Cordaan Thuiszorg 
in staat is om de gevraagde zorg te 
leveren. Erna Knecht van Cordaan 
Thuiszorg: ‘Veel kunnen wij hier aan 
zorg leveren, maar soms als men-
sen de neiging hebben om te gaan 
dwalen, te verward zijn, te veel uren 
persoonlijke verzorging nodig heb-
ben of als het verpleegtechnisch niet 

mogelijk is, dan kunnen wij helaas 
niet de gevraagde zorg leveren en 
kunnen deze mensen niet in Dijck-
state of Toutenburg komen wonen. 
Deze mensen zijn dan beter af in een 
verpleeg- of verzorgingshuis’. 

MENS
Via de Helpdesk van het Wijkservice-
centrum MENS Maartensdijk kun-
nen mensen verder geholpen worden. 
De Helpdesk is gevestigd in de hal 
van Dijckstate en is bereikbaar via 
telefoonnummer 0346 211055. Daar 
zijn formulieren om de inschrijving 
als woningzoekende te regelen. Ook 
zijn er formulieren om een eventu-
ele urgentieverklaring aan te vragen. 
Mocht het te moeilijk zijn om deze 
formulieren in te vullen dan kunnen 
de medewerksters wellicht helpen of 
men wordt verwezen naar Cynthia 
Vrijsen, adviseur wonen, welzijn en 
zorg Maartensdijk. Daarnaast zijn 
ook de medewerkers van Woonstich-
ting SSW altijd bereid om mensen te 
helpen. Zij zijn bereikbaar op tele-
foonnummer 030 - 2205833.

Wonen in Dijckstate of Toutenburg
door Marijke Drieenhuizen

Veel verschillende verhalen doen de ronde in Maartensdijk over de procedure die gevolgd dient te worden 
om een huurwoning in Dijckstate aan het Maertensplein of Toutenburg aan de Kievitlaan te krijgen. 
Na onderzoek bij Cordaan Thuiszorg en Woonstichting SSW wordt alles duidelijk. Dijckstate heeft
61 driekamerseniorenappartementen, Toutenburg heeft er 32. De bewoners ervan wonen zelfstandig 

maar kunnen wel 'Zorg op Maat' geleverd krijgen van Cordaan Thuiszorg. 

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning in Dijckstate of Toutenburg 
moet men in ieder geval ingeschreven staan als woningzoekende bij Woon-
stichting SSW. 

Anne-Marie Mineur is gemeen-
teraadslid voor de SP: ‘Een aantal 
betrokken partijen zal met elkaar in 
debat gaan over de precieze plan-
nen van het Biltse college. Blijft de 
gemeente wijkgericht werken? Blijft 
de gemeente selecteren op kwaliteit, 
en niet op het goedkoopste aanbod? 
Kiest de gemeente voor een voorkeur-
spartner, en wie is dat dan? Houdt de 
burger wel keuzevrijheid, of kan die 
met de marktwerking overboord’?

Aanwezig
Behalve wethouder Herman Mitten-
dorff zal ook Vitras-directeur Ella 
van Lingen aanwezig zijn. Vitras is 
de grootste thuiszorgaanbieder in De 
Bilt. Vanuit Wijk bij Duurstede, waar 

SP-wethouder Jan Burger de Thuis-
zorg in zijn portefeuille heeft, komt 
Jan Oechies vertellen hoe deze partij 
in Wijk bij Duurstede de thuiszorg 
aanpakt. De discussie wordt geleid 
door Siska de Rijke, voormalig mede-
werker op het gebied van de thuiszorg 
van Agnes Kant. Agnes Kant volgde 
een jaar geleden Jan Marijnissen op 
als fractievoorzitter van de SP in de 
Tweede Kamer. 

De Overdeveght-zaal van het 
H.F.Wittecentrum is vanaf 19.30 uur 
open, de discussie begint om 20.00 
uur. Iedereen is welkom, de toegang 
is gratis. Het H.F.Wittecentrum ligt 
aan het Henri Dunantplein 4 in De 
Bilt. 

Lokaal debat over thuiszorg
door Henk van de Bunt

Maandag 22 juni a.s. organiseert de Socialistische Partij, afdeling De Bilt in de Overdeveght-zaal van 
het H.F. Wittecentrum in De Bilt een groot debat over de thuiszorg in De Bilt. In oktober moeten de nieuwe 

contracten ingaan. De SP wil graag dat alle betrokkenen kunnen meedenken over de invulling ervan: mensen 
die thuiszorg krijgen, hun naasten, thuiszorgmedewerkers en ook gemeenteraadsleden. 

Jan Oechies komt vertellen hoe de 
SP in Wijk bij Duurstede de thuiszorg 
aanpakt.

Alzheimer Café De Bilt
in september 

In Nederland draaien momenteel zo’n 160 Alzheimer Cafés. 
Nu gaat er ook een Alzheimer Café komen in De Bilt!

Een Alzheimer Café is de benaming voor een laagdrempelige ontmoetings-
plaats, één keer per maand, voor mensen met (beginnende) dementie, hun 
familieleden, vrienden en andere belangstellenden. Er staat iedere maand 
een ander thema centraal waarvoor een (gast-)spreker wordt uitgenodigd. Er 
zijn muzikale intermezzo’s en er is ruimte voor gezelligheid en contact met 
elkaar. Gastvrouwen/heren ontvangen de gasten en maken hen wegwijs. Er 
is altijd een informatietafel van Alzheimer Nederland.

September
Het Alzheimer Café De Bilt opent 15 september a.s. haar deuren in het res-
taurant van de Koperwiek en wordt daarna op iedere derde dinsdag van de 
maand georganiseerd. Er is een vaste structuur in het programma van iedere 
Café-avond. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. De toegang is altijd gra-
tis, voor de consumpties zal een bijdrage worden gevraagd.
Nadere informatie volgt t.z.t.

Inlichtingen
De organisatie is in (gezamenlijke) handen van Alzheimer Nederland, 
De Biltse Hof, SWO/Steunpunt Mantelzorg De Bilt en Vitras. Voor meer 
informatie over het Alzheimer Café kunt u contact opnemen met Steunpunt 
Mantelzorg De Bilt (tel. 030 2203490).

WNF-Walkathon 
in Lage Vuursche 

Voor het zesde achtereenvolgende jaar vindt op zaterdag 27 juni in de 
bossen bij het dorp Lage Vuursche de WNF-Walkathon plaats. 
Dit jaar staat de sponsorwandeling geheel in het teken van de  

'Sta voor Aap!-campagne van het Wereld Natuur Fonds (WNF). 
Ook de speciale apenbus van het WNF is van de partij. In deze bus 

kunnen kinderen hun eigen Sta voor Aap!-commercial voor het WNF 
opnemen en die later zelf op YouTube terugzien. 

Deelnemers kunnen kiezen uit wandelingen van 5 kilometer (voor de 
kinderen met speurtocht), 10 kilometer en 15 kilometer. Bezoekers voor 
de wandeling van 15 kilometer kunnen starten tussen 10.00 en 12.00 uur. 
Wandelaars voor de 5 en 10 kilometer mogen tussen 10.00 en 13.00 uur 
vertrekken. Alle afstanden starten vanaf de Slotlaan in het dorp Lage Vuur-
sche. Deelnamekosten bedragen € 5,00 voor volwassenen en € 4,00 voor 
kinderen. Voor gezinnen met kinderen geldt een speciaal tarief van € 12,00 
(twee volwassenen en twee kinderen). WNF-Rangers mogen voor € 3,00 
meedoen. Iedere deelnemer die de tocht volbrengt krijgt een medaille en 
een stempel in het wandelboekje. WNF-Rangers krijgen na afloop van de 
wandeling een stempel in hun WNF-Rangerpaspoort. 

Sponsoren
Wandelaars kunnen zich laten sponsoren door familie, vrienden en kennis-
sen om zo een extra steentje bij te dragen aan de Sta voor Aap!-campagne. 
Sponsorformulieren staan op www.wnf.nl/gooi. Sponsorformulieren en het 
sponsorgeld kunnen op de dag zelf worden ingeleverd bij de start. 
Vrijwilligers van het WNF uit de regio Gooi en Vechtstreek, met medewer-
king van vele WNF-vrijwilligers uit het hele land, organiseren de WNF-
Walkathon. Niet alleen voor de wandelaars, maar ook voor bezoekers is de 
WNF-Walkathon een dagje uit. Tijdens en na afloop van de sponsorloop 
is er van alles te beleven in het dorp. Zo is er de speciale apenbus van het 
WNF. De apenbus is een oude Amerikaanse schoolbus, die helemaal is 
omgebouwd tot rijdende tv-studio, helemaal in de stijl van de jungle. Kin-
deren mogen er gratis hun eigen spot opnemen. Na ongeveer een week krij-
gen de kinderen via e-mail een link thuisgestuurd en kunnen ze hun eigen 
filmpje op YouTube terugzien en downloaden. Verder kunnen kinderen zich 
laten schminken, klimmen en klauteren in een klimwand en meedoen aan 
diverse spelletjes. Meer informatie staat op www.wnf.nl/gooi [HvdB].

De apenbus is een oude Amerikaanse schoolbus, die helemaal is omge-
bouwd tot rijdende tv-studio, helemaal in de stijl van de jungle. Kinderen 
mogen er gratis hun eigen spot opnemen. Foto WNF/Lot Folgering



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

Kapucijnersschotel

100 gram 0,89

Hollandse
Komkommers

2 voor 1,00

Vers gewassen
Spinazie
2 x 300 gram 1,00

Hollandse
Trostomaten

héél kilo 1,00
Sweet

Ananas
nu 1,00

Verse
Pluksla

zak 150 gram 1,00

Vers gesneden
Meloenmix

volle bak 1,00   

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 20 juni

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

Dagelijks verse aanvoer van.
- Hollandse kersen - wilde perziken -
- Hollands zachtfruit en aardbeien

Vers van de Traiteur
Doesburgse
kipschotel

100 gram 0,99

Witlof -ham - kaas
schotel

100 gram 0,79
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De opbrengst hiervan zal bestemd 
zijn voor een tweetal goede doe-
len, waar Maartensdijkers nauw aan 
gelieerd zijn: De kindertehuizen van 
stichting Kiro in Bulgarije en het 
kindertehuis St. Pauls in Nairobi 
(Kenia). De netto-opbrengst van die 
dag zal pondspondsgewijs verdeeld 
worden en gedoneerd worden aan 
bovengenoemde kinderhuizen.

Kiro
De Maartensdijkse Stichting Kiro zet 
zich al jaren in voor twee tehui-
zen voor verstandelijk gehandicapten 
in Bulgarije. Eén van die tehuizen 
bevindt zich in het dorp Djurkovo, in 
het zuiden van Bulgarije, niet ver van 
de Griekse grens. Het is gevestigd in 
een voormalige school, die niet meer 

in gebruik is omdat alle jonge gezin-
nen uit dit bergdorp zijn weggetrok-
ken. Hier wonen momenteel veertig 
verstandelijk gehandicapte jongeren 
in de leeftijd van 18 tot 35 jaar. 
Het andere tehuis staat in het dorpje 
Vidrare in het Balkangebergte. Dit 
huis wordt bevolkt door 56 verstan-
delijk gehandicapte kinderen in de 
leeftijd van 5 tot 18 jaar. Daarnaast 
zijn er ook nog dertig bewoners die 
ouder zijn dan 18 jaar. Dit laatste huis 
is eigenlijk veel te klein voor zoveel 
mensen, maar er blijven aanvragen 
komen voor plaatsing van kinderen 
die weg moeten uit andere tehuizen. 
Eigenaresse van Hairdesque  Christa 
Spaan kent de oprichtster van stich-
ting Kiro Letty Berk al vele jaren als 
trouwe klant in de kapsalon en is zo 

betrokken geraakt bij het wel en wee 
van de kinderhuizen in Bulgarije.

Kenia
Zo is Christa ook in contact gekomen 
met Esther Harshagen, die samen met 
Henrike van ’t Land nauw betrokken 
is bij St. Pauls Children’s Care Cen-
ter in Kenia. Het weeshuis St. Pauls 
ligt in de wijk Bulbul in Nairobi en 
huisvest ruim 80 kinderen in de leef-
tijd van 2 tot 21 jaar. Het weeshuis 
is in 1983 gestart met de opvang 
van straatkinderen, in haar huis in 
de stad, door Mama Mary. Een jaar 
later verhuisde zij met man, 4 eigen 
kinderen en de wezen naar een huis 
in Bulbul. Het huis in de stad hield zij 
aan, verhuurde daarin 15 kamers, en 
werd de bron van inkomsten voor St. 
Pauls. Na het overlijden van Mama 
Mary runt dochter Jayne, het wees-
huis maar ontvangt slechts een kwart 
van de huurinkomsten van het oude 
huis.

Verbeterd
Christa Spaan: ‘Ik heb zelf twee jonge 
opgroeiende kinderen en als ik dan 
naar de situatie daar kijk dan raakt 
mij dat diep dat deze kinderen nood-
gedwongen moeten opgroeien in een 
kinderhuis en onder deze omstandig-
heden. Maar aan de andere kant is het 
gelukkig, dat deze huizen er zijn. Er 
wordt superhard door al die mensen 
in en voor deze tehuizen gewerkt’. 
Het leek Christa een goed idee op 
deze manier iets te kunnen doen en 
daar ook weer eens de aandacht voor 
te vragen. Het geld komt ook daad-
werkelijk allemaal terecht bij de kin-
derhuizen en wordt echt heel goed 
besteed. Esther en Letty beamen dat 
mede door dit soort giften er al veel 
verbeterd is aan de leefomstandighe-
den van de kinderen in deze huizen.

Sieraden voor weeshuizen
door Henk van de Bunt

Zaterdag 20 juni zal er een gezellige vaderdagmarkt worden georganiseerd door de winkeliers 
op het Maertensplein in Maartensdijk. Naast veel andere winkeliers zullen ook de medewerksters 

Noor en Florence van Hairdesq ue achter een kraam vol met vrolijk gekleurde sieraden, tassen, sjaals 
en sieraden voor kinderen te vinden zijn. 

V .l.n.r. Y aë lla, buurjongen Joë l, C hrista en Milou Spaan op de plaats, waar 
zaterdag 2 0 juni de sieraden voor weeshuizen zullen worden verkocht.

Open Tuinendag bij 
G roei &  Bloei

Z aterdag 20 j u ni 20 09 en ande re dat a.
Ook dit jaar zijn weer een aantal tuineigenaren bereid gevonden op zater-
dag 20 juni a.s. hun tuin open te stellen en anderen daar een kijkje te laten 
nemen. In bijna alle delen van de gemeente De Bilt is er zo’n tuin te vinden 
en dat maakt een fietstochtje plezierig. In principe zijn de tuinen geopend 
van 10.00- 16.00 uur, tenzij anders vermeld. In enkele tuinen is iets te koop 
en soms is tegen een kleine vergoeding iets te drinken te krijgen. 
De organisatie verzoekt géén kinderen of honden mee te nemen!

De te bezoeken tuinen zijn in:
De Bilt
-  Fam. Resing, Groenekanseweg 130 (ingang tuin om de hoek naast 

bushalte Planetenbaan). ±  14 jaar oude, grote tuin met gazon, vijver en 
gedeelte bostuin

-  Fam. Mak, De Mamuchetweg 1. Tuin van een enthousiast tuinierster, die 
alles zelf doet. De tuin is niet groot, maar er is van alles te zien, vooral 
veel bloemenplanten.

G roenekan
-  Familie van Os, Groenekanseweg 173(zijwegje). Een grote tuin om een 

boerderij met, behalve vijvers, borders en veel rozen, ook een kleine 
boomgaard en een moestuin. Mevrouw is schilderes en daarvan zal iets 
worden getoond.

-  Fam. van Schaik, Kastanjelaan 2. Een zeer grote, parkachtige villatuin met 
een waterpartij en veel oude bomen.

-  Fam. van Doesburg, Vijverlaan 21. Gezellige, kleinere tuin, verdeeld in 
afdelingen met ieder een eigen karakter en een vijver.

-  Fam. Takkenberg, Nieuwe Weteringseweg 183. Ruime boerderijtuin met 
grote vijver met uitzicht over het naastgelegen weiland.

Maartensdijk
-  De heer van Maarseveen, Distelvink 46. Een bijzondere tuin van een vak-

man en liefhebber met heel veel, vaak aparte vaste planten en veel grote 
potplanten aan de voorkant.

-  Fam. Kool, Distelvink 44. Deze tuin grenst aan de vorige, maar is heel 
anders van sfeer. Een gezellige tuin met gazon, rozen en borders.

Den Dolder
-  Mw v.d. Kleijn, Paduaweg 19. Deze tuin is een echte liefhebberstuin, 

waarbij het zelf zaaien en opkweken van planten belangrijker is dan de 
architectuur.

Bilthoven
-  Fam. van Regteren Leijenseweg 31 (10.00 -13.00 uur). Kleine, zeer goed 

verzorgde tuin, gevuld met een grote verscheidenheid aan mooie planten.
-  Mw Groenewegen (Theetuin Bilthoven) Spoorlaan 11. Zelf ontworpen, 

ecologische, tuin met veel aparte soorten planten, een Franse potager, 
engelse tuinkamers, boompioenenhoek, rozenborders,vruchten- en noten-
bomen. Extra: tegen vergoeding, koffie/thee met gebak en verkoop van 
curiosa en stekjes.

-  Familie v.d.Berg Palzerweg 51. Gezellige tuin met hoogteverschil en bor-
ders, grenzend aan de geluidswal van het spoor.

-  Mw Reitsma Obrechtlaan 6. Onderhoudsvriendelijke tuin met vaste plan-
tenborders en een vijver, omzoomd door bomen.

Bosch en Duin 
-  Fam.Bikker Taveernelaan 24 (van 12.00 - 16.00 uur). Romantische tuin 

met doorkijkjes en borders. Extra: Galerie met schilderijen van mevrouw. 
Tevens kleine cadeautjes en kaarten en voor een goed doel is er ook iets te 
drinken verkrijgbaar. Open zaterdag 20 juni en zondag 21 juni

A nde re dat a:  

Ook op zondag 21 juni:
-  De heer Peter Zondag, Kloosterlaan De Bilt (van 12.00 - 19.00 

uur). Volkstuin in ‘Het Kloosterpark’, doodlopende weg inrijden:  
Zandwijkpad 99. Een bijzondere volktuin. Hij kweekt het hele jaar door 
verse groente. Dat betekent ook winterteelt met geschikte rassen uit Zuid-
Europa. Hij probeert alles uit aan wat er in ons klimaat kan groeien aan 
groente en klein fruit. Hij zoekt ook naar rassen met afwijkende vormen 
en kleuren.

Zaterdag 27 juni
-  Familie Baas Kerkdijk 132 (tuiningang) Westbroek. Landelijk bekende 

moeras- en stinzenplantentuin. In deze tijd bloeien de wilde orchideeë n. 
Deze tuin is echt een bijzondere ervaring. Hij is gelegen aan de rand van 
een natuurreservaat, bestaande uit laagveenmoeras, zogenaamde ‘zod-
den’, met daartussen legakkers. Het moeras loopt tot in de tuin en bepaalt 
dus in grote lijnen de aanleg. Open van 10.00 - 17.00 uur.

-  Fam. v.d. Veer, Schaapsdrift 17 Hollandsche Rading. Grote, parkachtig 
aangelegde tuin met vaste plantenborders en 2 vijvers waarvan de grootste 
een waterval heeft. Open van 10.00- 16.00 uur.

De wijk Brandenburg staat sterk in de 
belangstelling. In de zone langs het 
spoor van het zwembad tot Laren-
stein worden zo' n 300 woningen, 
een Cultuurhuis met drie scholen, 
een moskee en pakweg 30 bedrijven 
gebouwd. En dat in een toch al dicht 
bebouwde wijk met veel hoogbouw. 
Om dat leefbaar te houden moet er 
ook voldoende openbaar en toeganke-
lijk groen zijn zodat men even tussen 
de stenen uit kan. De oude sportvel-
den bij het zwembad en op Larenstein 
waren van die wijkplaatsen evenals 
het Hertenkampje. 

Wij, een aantal oud ‘gebruikers’ van 
Larenstein, hebben een werkgroep 
gevormd die streeft naar een ver-
vangend wijkpark voor Brandenburg. 
Het college is hiervan op de hoogte, 

de vraag ligt er feitelijk al zeven 
jaar. Ook hebben we doorgegeven dat 
het Hoogheemraadschap (waterzui-
vering) ruim 1 hectare van hun terrein 
bij het spoor voor publiek toegan-
kelijk wil stellen mits de gemeente 
dat gaat beheren. We hebben ook 
andere suggesties gedaan. Er wordt 
aan gewerkt, zegt men, maar helaas 
wordt ons geduld zeer op de proef 
gesteld. 

Voor één kwestie hebben we echt 
geen begrip: het hek om Larenstein. 
Als we allemaal moeten inschikken 
en inleveren en de bedrijven krijgen 
juist meer ruimte dan is het onac-
ceptabel dat ook nog een deel van 
de schaarse openbare ruimte wordt 
geclaimd. Als beveiliging stelt het 
hek niets voor, er zijn veel effectie-

vere beveiligingen die minder slordig 
met de ruimte omspringen. Er zijn 
nog diverse argumenten, ook vanuit 
het gemeentelijk beleid, om Laren-
stein voor voetgangers en fietsers 
toegankelijker te maken. Zo zouden 
de honderden fietsers gewoon over 
het asfalt kunnen rijden in plaats van 
over het gevaarlijk smalle klinker-
weggetje.

Daarom nogmaals een dringende 
oproep: gemeente doe iets leuks, 
geef de inwoners van Brandenburg 
de ruimte!

Namens de werkgroep Wijkpark 
Brandenburg
Wouter en Marion de Maat
Pieter Pols

Dat wil ik ‘ effe’ kwijt…
W oe keren m et ru im te 

ron d M el kw eg en L arens tein



Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, (tuin)tafels, stoelen                              
banken, radiatorkasten en nog veel meer.     
Heeft u een speciale wens ?  
Vraag het aan ons of wij die voor u waar kunnen maken.
U iteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf artikelen bij 
ons terecht.

“M aartensdijk”              3738C L Maartensdijk
  Dorpsweg 170               Tel/ Fax 0346  211579

De eerste de beste

Tolakkerweg 92a
3739 JR  Hollandsche Rading

(geen recreatiewoning)
Vraagprijs € 349.000,-

Bel vrijblijvend voor meer informatie 
met de eigenaar (06-54623282)
of kijk op www.zoekallehuizen.nl

HUISARTSENPRAKTIJK 

“MOLENWEG”

IS WEGENS VAKANTIE 
GESLOTEN VAN

13 JULI T/M 31 JULI!!

DENKT U TIJDIG AAN 
HET BESTELLEN VAN UW 

HERHAALMEDICATIE.

its sportits sport

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

Nu nieuw bij Its 
Sport: pedicure en 
defi nitief ontharen.
Voor informatie of afspraken
neem contact op met Farida



Eigenaar Alexander Beyleveldt van 
het 5,3 hectare grote landgoed en Ted 
van der Ham van Naast de Buren zijn 
de gastheren bij het feest. Het idee 
ervoor ontstond tussen Kerst en oud 
en nieuw. Bij Naast de Buren werd 
toen met glühw ein, warme chocola-
demelk, versgebakken oliebollen en 
foute Tiroler muziek gezellig feest 
gevierd. ‘Dat was een enorm succes 
en we kwamen tot de conclusie dat 
als we het landgoed erbij zouden 
betrekken, we nog meer mogelijkhe-
den hadden.’ Op Koninginnedag werd 
op verzoek van de Oranjevereniging 
op Boschhoeve een polodemonstra-
tie gegeven, die door bewoners erg 
gewaardeerd werd. Beyleveldt heeft 

met succes de Midsummernight Cup 
bij de polo-organisatie op de agenda 
weten te krijgen. 

Wat is polo
‘Polo is een zware behendigheids-
sport waarbij zittend op een paard 
met een snelheid van zestig kilometer 
per uur een bal van negen centimeter 
naar een doel wordt getikt. Het wordt 
met vier tegen vier gespeeld. Na elke 
goal wordt gewisseld van helft’, aldus 
Alexander Beyleveldt. Hij noemt het 
een moeilijk spel waar iemand die 
er naar kijkt niets van begrijpt. ‘Er 
komen ook maar weinig mensen in 
aanraking met polo, want het is heel 
klein in Nederland.’ Polo duurt vier 

maal zeven minuten zuivere speel-
tijd. ‘Bij een fout of val staat de klok 
stil. Als de referee play zegt gaat de 
tijd weer lopen. Het welzijn van de 
paarden staat absoluut voorop. Per 
persoon heb je vier verse paarden.’ 
Argentijnen zijn zeer gespecialiseerd 
in deze sport. Polopaarden komen dan 
ook veelal uit Argentinië . In Neder-
land zijn vier clubs. Beyleveldt is lid 
van Polo Club Vreeland. 

Elitair
Mensen vinden het over het algemeen 
enig en apart om naar polo te kijken, 
want er gebeurt wat. Dat maakt het 
voor een toeschouwer extra leuk. ‘Het 
is niet chic, maar mensen vinden het 
leuk om er op chic naar toe te gaan. 
Er bestaat ook een EK en een WK 
en in Argentinië  wordt de Palermo 
Open gehouden. Alexander Beyle-
veldt junior is een zeer getalenteerd 
speler. Hij doet nu net als zijn vader 
vijf jaar aan polo.

Beyleveldt senior kwam ertoe actief 
met de sport aan de gang te gaan nadat 
hij twaalf jaar de Dutch Open Polo in 
Lage Vuursche had gesponsord. ‘Ik 
ging daar met relaties heen en vond 
het ontzettend leuk. De Polo Club 
Vreeland vroeg mij op een gegeven 
moment lid te worden. Ik ben er nog 
steeds lid van. Toen ik lid werd kon 
ik wel al paardrijden en springen.’ 
Zijn zoons zijn ook bezeten van de 
sport. Beyleveldt noemt Boschhoeve 
de hangplek van zijn zonen.

Feesttent
Naast de polowedstrijden kunnen 
bezoekers op het landgoed genie-
ten van de culinaire hoogstandjes in 
Argentijnse stijl van Naast de Buren. 
In de tent treedt ’s avonds een band 
op. Alle bewoners van Groenekan 
zijn uitgenodigd en de entree is gratis. 
Alexander en Ted zijn de hoofdinitia-
tiefnemers van het geheel, maar heb-
ben het feest georganiseerd met nog 
een heleboel anderen. Ze verwachten 
veel bezoekers, vooral omdat nogal 
wat mensen in Groenekan aan paar-
densport doen. 
Het begint zaterdag om 14.00 uur 
met het voorstellen van de poloteams. 
Nadat de spelers hun spel hebben 
gespeeld maken ze altijd een rondje 
langs het publiek om te bedanken. Na 
twee chukka’s (rondes) is er een trea-
ding in. Dan wordt de toeschouwers 
gevraagd het terrein te fatsoeneren, 
door de polletjes gras die losgeko-
men zijn terug te stoppen. Dat is een  

sociaal gebeuren dat bij deze sport 
hoort. Verder wordt er nog gewerkt 
aan een leuke verrassing.

Samenwerking
Ted van der Ham en Alexander 
Beyleveldt zijn vast van plan in de 
toekomst nog meer gezamenlijk te 
organiseren. ‘Als restaurant kun je 
mensen op die manier wat meer bie-
den.’ Ted is erg blij met het landgoed 
voor de deur. ‘Er zijn ook andere 
plannen voor het terrein geweest, 
zoals een hockeyveld, tennisveld of 
woningbouw.’ Voor het feest zijn alle 
Groenekanners dus uitgenodigd en de 
initiatiefnemers hopen op een grote 
opkomst. De entree is gratis en de 
rest is ook low budget. De wijkcon-
tactambtenaren Miranda de Freitas 
en Sandra Katsikas, waar zeer goede 
contacten mee bestaan, zijn eveneens 
uitgenodigd. Na de prijsuitreiking op 
21 juni om 18.00 uur is het evene-
ment afgelopen.

 De Vierklank 9 17 juni 2009

advertentie

Naaste buren geven feest in G roenekan
door G uus G eebel

Landgoed Boschhoeve ligt in G roenekan tegenover restaurant Naast de Buren aan de G roenekanseweg. 
‘ Mijn verlengde terras’, noemt Ted van der Ham het gekscherend. Zaterdag 20 en zondag 21 juni wordt 

op het landgoed gestreden om de Midsummernight Polo Cup. Alle G roenekanners zijn uitgenodigd om de 
polowedstrijd mee te maken. De start is zaterdag om 14.00 uur. Om 18.00 uur is het afgelopen en begint de 
asado, een barbecue in Argentijnse stijl. Tot middernacht wordt daarna feest gevierd in de tent die op het 

terrein wordt neergezet.

De gastheren Ted van der Ham en Alex ander Bey leveldt ( rechts) .

Ook zoon R ainier Bey leveldt is een fervent polospeler. 

De activiteitencommissie van de 
Winkeliersvereniging blijft actief. 
Elke keer weer zoeken ze mogelijk-
heden om zich op een leuke manier te  
presenteren aan de inwoners van 
Maartensdijk en omgeving. De 
enthousiaste reacties op de eerdere 
activiteiten maken het vele extra werk 
toch leuk.

Vaderdagmarkt
Behalve de mogelijkheid om Vader-
dagcadeaus aan te schaffen gebeurt er 
meer op het plein. Muziekvereniging 
Kunst &  Genoegen laat van 10.00 
tot 11.30 uur van zich horen, slagerij 
Zweistra en bakker Bos zorgen voor 
lekkers, er wordt ijs verkocht en bij 
de Primera hebben ze heel veel extra 
boeken ingekocht. 
Daarnaast wordt er ook een aantal 
ambachten getoond, waaronder spin-
nen en kantklossen. 

4 juli 
Naast de organisatie voor de Vader-
dagmarkt is de activiteitencommissie 

ook bezig met de daaropvolgende 
feestelijke zaterdag op het plein.  
Op zaterdag 4 juli zijn er op het 
Maertensplein veel verschillende 
Oud Hollandse Spelletjes te spelen. 

Details daarover worden binnenkort 
bekend gemaakt. Karin van Willigen, 
ook lid van de activiteitencommissie, 
is ook al bezig voor een bijzondere 
Dierendag 2009 Op Het Plein. 

Vaderdagmarkt op het Maertensplein
door Marijke Drieenhuizen

Niemand hoeft voor zaterdag 20 juni al een cadeau te kopen voor Vaderdag. Op deze zaterdag is er namelijk 
van 10.00 tot 16.00 uur een speciale Vaderdagmarkt op het Maertensplein in Maartensdijk. Veel winkeliers 

plaatsen een kraam voor hun zaak waarin ze de voor deze gelegenheid mooiste aanbiedingen aanbieden.

Kunst &  G enoegen gaf met Koninginnedag 2 0 0 9  ook al een  
openluchtconcert.

Tuinmeubelen
10 tot 50%

korting

Freestyl e en Auditie bij G ym ma
Gymma geeft dans-, peutergym-, kleutergym-, turn-, twirl-, bodyshape- en 
aerobiclessen. Als dansen je hobby is en je bent 9 jaar of ouder en je wilt 
(later) graag optreden en aan wedstrijden meedoen, dan kun je op 30 juni 
a.s. naar de auditie voor de selectiegroepen dans bij Gymma komen. Meer 
informatie hierover is te vinden op www.gymma.nl. De auditie is op dins-
dag 30 juni om 17.00 uur in de Toneelzaal van De Vierstee voor jongens 
en meisjes vanaf 9 jaar. Aanmelden kan bij Lieneke, tel: 0346 - 214382 of 
e-mail geurtsen83@ zonnet.nl 
Op zaterdag 27 juni 2009 treden alle dansgroepen en de twirlsters op in de 
eindshow dans en twirl in het Cultureel en Vergadercentrum H.F. Witte in 
De Bilt. Dit jaar is de titel van de eindshow ‘Freestyle’. De zaal is open 
voor publiek vanaf 19.00 uur. Aanvang van de show om 19.30 uur. Kaarten 
kosten €7,00 per stuk en zijn verkrijgbaar bij: Wilma van Eymeren, Prins 
Bernhardlaan 100, 3738 DS, Maartensdijk tel. 0346-553392.



Aanvragen om vergunning (arti-
kel 41 Woningwet) voor:

R eguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Pr.Irenelaan 10, 

oprichten dakopbouw;
Sloopaanvraag
•  Westbroek, Kerkdijk 17, slopen 

woning met garage en 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’. 

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

Aanvraag ontheffing en bouwver-
gunning
Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om met toepassing van art. 
3.23 van de Wet ruimtelijke orde-

ning een ontheffing van het bestem-
mingsplan én bouwvergunning op 
grond van art. 40 van de Woningwet 
te verlenen voor:
•  Maartensdijk, Dorpsweg 151, 

oprichten van een zwembad

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

De termijn van terinzagelegging 
start de dag na de datum van deze 
publicatie. Gedurende de termijn 
van terinzagelegging kunnen 
belanghebbenden, bij voorkeur 
schriftelijk, reageren op dit voor-
nemen bij burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt (Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven). 

Verleende bouwvergunningen
•  Groenekan, Nieuwe Weteringse-

weg 173, oprichten jongvee- en 
droge koeienstal (10-6-2009)

Verleende bouwvergunning 1e fase
•  Holl.Rading, Vuurse Dreef 180, 

uitbreiden restaurant (4-6-2009)

De besluiten inclusief de bijbeho-
rende stukken liggen gedurende 
zes weken na verzenddatum in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht ter inzage op 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Bezwaarschrift
Vindt u dat u door één van de boven-
staande besluiten dan wel beide 
besluiten rechtstreeks in uw belang 
bent getroffen? Dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W 

van De Bilt (Postbus 300, 3720 AH 
Bilthoven). U moet dat doen bin-
nen 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 voor-
ziening 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 Toe-
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 eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-
dagmiddag 29 juni 2009 .

De gegevens zoals vergaderlocatie 
en agenda zijn vanaf vrijdag voor-
afgaand aan de vergadering te raad-
plegen 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.   

 

WET MILIEUBEHEER
Algemene wet bestuursrecht 

Meldingen ingevolge art. 8.19 Wet 
milieubeheer
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de volgende meldingen 
op grond van artikel 8.19 lid 2 Wet 
milieubeheer is ontvangen. 

•  Voordorpsedijk 29, Groenekan. 
De melding is ingediend door Stal 
van Brenk en de voorgenomen 
verandering betreft het bouwen 
van een africhtingsstal, verplaat-
sen van een veldschuur en de 
opslag van vaste mest.

•  Frans Halslaan 27, Bilthoven. 
De melding is ingediend door 
Begraafplaats en Crematorium 
Den en Rust BV en de voor-
genomen verandering betreft het 
verplaatsen van de administratie 
naar de benedenverdieping van de 
dienstwoning.

Burgemeester en wethouders ver-
klaren dat de voorgenomen ver-
andering niet leidt tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het 
milieu dan die de inrichting, inge-
volge de op 14 april 1999 verleende 
milieuvergunning, wat betreft de 
Voordorpsedijk 29 Groenekan en 
de op 9 januari 2001 verleende 
milieuvergunning, wat betreft de 
Frans Halslaan 27 Bilthoven en 
de daaraan verbonden beperkingen 
en voorschriften, mag veroorza-
ken. Ook leiden de veranderingen 
niet tot een andere inrichting dan 
waarvoor de vergunning verleend 
is en geven de veranderingen geen 
aanleiding tot een ambtshalve wij-
ziging of (gedeeltelijke) intrekking 
van de vergunning (met toepassing 
van de artikelen 8.22, 8.23, of 8.25 
Wet milieubeheer). 

Ingevolge het bepaalde in de Alge-
mene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen dit besluit 
een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Het bezwaarschrift dient in ieder 
geval te bevatten: 
-  de naam en het adres van de indie-

ner en de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar zich richt;
-  de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift bedraagt zes 
weken en begint 18 juni 2009. Het 
bezwaarschrift dient voor het einde 
van deze termijn ter post te zijn 
bezorgd, mits het niet later dan 
een week na afloop van de termijn 
door ons is ontvangen. Daarnaast 
kan om een voorlopige voorzie-

ning (schorsing) worden verzocht 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's Gravenhage. 
Het griffierecht bedraagt € 138,- 
voor individuele personen en 
€ 276,- voor rechtspersonen. 

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: Milieudienst 
Zuidoost-U trecht, telefoon (030) 
69 99 500/ 528/ 536.
Laan van Vollenhove 3211 
(in kantorencentrum Vollenhove, 
boven winkelcentrum, ingang A, 1e 
verdieping)
Postbus 461 
3700 AL Zeist
fax (030) 69 99 599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl

Ondermandaat Milieudienst 
Zuidoost-U trecht
Het college van burgemeester 
en wethouders heeft mandaat en 
machtiging verleend voor het uit-
oefenen van bevoegdheden op het 
gebied van milieu en omgeving 
aan de Directeur van de Milieu-
dienst en diens plaatsvervanger 
de Omgevingsmanager. De Direc-
teur mag voor deze bevoegdheden 
ondermandaat en ondermachtiging  
verlenen aan medewerkers. Dit 
betekent onder andere dat zij brie-
ven kunnen ondertekenen. Op 28 
april 2009 heeft de directeur voor 
alle bevoegdheden ondermandaat 
en ondermachtiging verleend aan 
iedere medewerker van de Milieu-
dienst Zuidoost-Utrecht in de func-
tie van Bedrijfsjurist, Teamleider of 
Vakspecialist A. 
Wat deze bevoegdheden inhouden 
is omschreven in het Mandaat- en 
Machtigingsbesluit Milieudienst 
Zuidoost-Utrecht 2008. U kunt dit 
besluit vinden op de website van de 
Milieudienst www.milieudienstzou.
nl>organisatie en bestuur>wat doet 
de Milieudienst.
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering
•  Bilthoven: Reconstructiewerkzaamheden Prins Bernhardlaan, rijrichting 

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

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

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

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

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

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

plaatst naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl 
onder Actueel → Nieuws;

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

•  18 juni afsluiting in twee fases van de Dorpsweg Maartensdijk
Op 18 juni voert de gemeente asfaltreparaties uit op de Dorpsweg in Maar-
tensdijk. Daarom wordt deze weg in twee fases afgesloten voor autoverkeer. 

Fase 1: Vanaf rotonde Kon. Wilhelminaweg tot de kruising Nachtegaallaan: 
tussen 06.00 en 12.00 uur. U wordt omgeleid via de Kon. Wilhelminaweg, 
Nieuwe Weteringseweg, de N234 en de Gezichtslaan (omleidingsroute M).

Fase 2: Vanaf de Gezichtslaan tot de kruising Kon. Julianalaan: tus-
sen 12.00  en 16.00 uur. U wordt omgeleid via de Gezichtslaan, N 
234, Nieuwe Weteringseweg, Kon. Wilhelminaweg (omleidingsroute H). 

Beide omleidingsroutes staan aangegeven met gele borden. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, dhr. Jan van den 
Akker, via  030 228 9  4 11. 

Wet Mileubeheer

V ervolg op pagina 1 1
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Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt 
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Mededeling:  Het gemeentenieuws is 

volledig in deze rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen 

en vergunningen is een selectie 

opgenomen, waarbij in ieder geval 

alle informatie over de dorpskernen 

wordt vermeld. V olledige vermelding 

van de bekendmakingen voor de 

kernen De Bilt en Bilthoven staan 

wekelijks in de BiltBuis/BC  en op 

de website van de gemeente De Bilt 

www.debilt.nl.

Deze bedrijven hebben hun orga-
nisatie opengesteld, zodat kinderen 
van 8 – 12 jaar (en woonachtig in 
deze gemeente) de gelegenheid heb-
ben gehad om kennis te maken met 
de (werk)wereld van volwassenen. 
Verspreid over totaal 64 roefelplaat-
sen hebben 415 kinderen een actief 
kennismakingsprogramma gevolgd 
van anderhalf uur.

Bedrijven en instellingen die heb-
ben meegedaan zijn: 
Bilthoven: ABN Amro bank, Bilt-
hovense Bouwgroep De Jong, Bos 
Park Bilthoven, Bruna, Buijs Asper-
gekwekerij, De Schutsmantel, Difrax, 
Emmaus, Fortis bank, Gemeente De 
Bilt afdelingen: Wijk- en dorpsge-
richt werken –  VT monumenten - 
Bodes en de burgemeester samen 
met de raadsgriffie, Horeca De Biltse 
Duinen, Hartmann Optiek, Keursla-
gerij Van Schie, Kinderdagverblijf 
’t Mereltje, Midgetgolf Bilthoven, 
OBI Klusmarkt, Openbare Biblio-
theek, Randstad U itzendbureau, Rei-
naerde De Schaapskooi, Restaurant 
De Mauritshoeve , Roulette FM, 
Snackbar De Smikkelhoek, SportCi-
ty, Sportvisserij Midden Nederland, 
Thuiskantoor Dapper, TNT Post, Van 
Haren schoenmode, Veldhoven Inte-

rieurs, Woon- en zorgcentrum De 
Koperwiek, Woon- en zorgcentrum 
De Bremhorst en de Woonstichting 
SSW. 

De Bilt: Albert Heijn, Autobedrijf 
de Rooij, Biltstede Makelaars, De 
Wereldwinkel, Europatuin, Foto 
Brouwer, Fysiotherapie De Bilt, Hotel 
De Biltsche Hoek, KNMI, Openbare 
Bibliotheek, R &  B Motoren, Stich-
ting Animo, Stichting Trefpunt De 
Bilt, Van Eijken Optiek, Van Ginkel 
Tuinspecialisatie, Villa Kakelbont en 
Woon- en zorgcentrum Weltevreden,

G roenekan: Agterberg BV, Fysio 
Fitness Visscher, Vario pers De Vier-
klank en Veldhuizen Wagenbouw. 

Maartensdijk: Apotheek Maertens-
plein, Arie Kemp Boerengereedschap-
pen, Brandweer, De Vierstee, Kapper 
Hans Stevens, Openbare Bibliotheek 
en Stichting Animo.

Speciale dank gaat uit naar de spon-
sors van de Roefeldag De Bilt 2009:
•  Bilthovense Bouwgroep De Jong 

bv – Bilthoven
•  H.F. Witte Centrum – De Bilt
•  C 1000 – Maartensdijk
•  Plusmarkt Bilthoven

Ook willen wij de begeleiders van 
de roefelgroepjes en de vele vrijwil-
ligers, die hun bijdrage aan de orga-
nisatie hebben geleverd, bedanken. 
Zonder hen zou deze dag niet moge-
lijk zijn geweest. 

Denkt u erover om volgend jaar 
ook mee te doen?
Meldt u dan aan. U  ontvangt dan 
volgend jaar automatisch een aan-
meldingsformulier. Misschien wilt u 
zelf graag een bijdrage leveren aan 
de organisatie van de Roefeldag. U  
kunt voor meer informatie contact 
opnemen met Joke van Kessel op 
telefoonnummer 030 228 96 18 of 
e-mailadres kesselj@ debilt.nl.
Binnenkort treft u een vrolijke 
impressie van de Roefeldag 2009 
aan op de website van de Roefeldag, 
www.roefeldag-debilt.nl

Het R oefelcomité 2009 is samenge-
steld door medewerking van: 
Stichting Animo, Stichting Samen 
voor De Bilt en G emeente De Bilt.

Biltse Ondernemers en Organisaties: 
Bedankt!

Namens alle kinderen, die op 3 juni jl. in de gemeente De Bilt hebben geroefeld, bedankt  het organisatieteam 
van de R oefeldag alle onderstaande bedrijven en instellingen voor hun medewerking, hun tijd en inzet, 

zodat de R oefeldag De Bilt 2009 wederom een succes is geworden. 

Servicepunt Maartensdijk 
vanaf 29 juni gesloten

Ieder jaar sluit het servicepunt in Maartensdijk gedurende de zomerperiode. 
Zoals wij u al eerder meldden sluit het servicepunt dit jaar iets eerder dan 
andere jaren. Dat heeft te maken met technische voorzieningen. Wij vragen 
hiervoor uw begrip.

In de komende maanden wordt bekeken of het servicepunt in een later sta-
dium wordt heropend of dat het wordt verplaatst naar een andere locatie in 
Maartensdijk. Deze beslissing houdt verband met de herontwikkeling van 
het voormalig gemeentehuis in Maartensdijk. 

Zodra er meer bekend is, houden wij u via de gemeentelijke publicaties op 
de hoogte.

R aad vergadert
op donderdag 25 juni 

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 25 juni om 
20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. 

AG ENDA
1.  Vaststelling agenda raad 
2.  Vragenuurtje raadsleden 
3.  Vaststelling notulen van de raadsvergadering d.d. 28 mei 2009 
4.  Lijst ingekomen stukken 
5.  Spreekrecht burgers 
VOOR STELLEN
6.  Start voorbereidingsfase project Melkweg e.o.
7.  Evaluatie project MENS 
8.  Bestuurlijke nota &  Nota van bevindingen RSD “ Juist samenwer-

ken verdient een eigen kader!”  
9.  Gebiedsvisie Buys Ballotweg te De Bilt 
10.  Rondvraag

11.  Inrichting gemeentelijke gymnastiekaccommodaties
12.  Toekomstvisie Westbroek
13.  Herontwikkeling locatie Heidepark te Bilthoven
14.  Bouwplan Dr. Welfferweg 39 te Westbroek
15.  Voorkeursrecht locatie Westbroek
16.  Financië le jaarstukken van Bestuur Regio U trecht
17.  Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen

Toelichting raadsagenda 
De boven de streep genoemde agendapunten zijn bespreekpunten, de onder 
de streep genoemde agendapunten zogenoemde hamerstukken: daarover 
vindt in principe geen nadere bespreking plaats. 
M.b.t. agendapunt 5 “ spreekrecht burgers” : op grond van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen 
spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 
commissievergadering gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking tot 
de onder agendapunten 6 tot en met 9 geagendeerde onderwerpen. Deze 
onderwerpen zijn besproken in de commissievergaderingen Openbare 
Ruimte en Burger &  Bestuur van 11 juni 2009. Het vorengaande geldt 
tevens voor de onderwerpen onder de streep, welke onderwerpen als hamer-
stukken zijn geagendeerd. 

Ter inzage legging 
De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 
website te raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisa-
tie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering). De raadsagenda 
ligt verder met ingang van 16 juni 2009 ter inzage in het gemeentehuis 
(informatiebalie), de Openbare leeszaal en de bibliotheek in het winkel-
centrum De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de bibliotheek 
De Bilt en de bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het servicepunt te 
Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate te Maartensdijk, 
VVSO WVT a/d Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie a/d Prof. 
Dr. Asserweg te De Bilt, Stichting Welzijn Ouderen a/d Jasmijnstraat te 
De Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen allen ter inzage in het 
fractiehuis. 
  
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie via (030) 
228 91 64 of via raadsgriffie@ debilt.nl. 

Vanaf 22 juni 2009 is het niet langer 
toegestaan om bij de overkapping 
op de Hugo van der Goeslaan te 
Bilthoven, te “ hangen” . Dit betekent 
dat rondhangen en het vertonen van 
hinderlijk gedrag in een publiek 
toegankelijke ruimte (binnen of bui-
ten) niet is toegestaan. Vanaf 22 juni 
2009 treedt de politie handhavend 

op bij hinderlijk gedrag, en kunnen 
er dus boetes worden opgelegd.
Deze maatregel, beschreven in arti-
kel 2.4.10 van de Algemeen plaatse-
lijke verordening De Bilt, is helaas 
nodig om de overlast rondom de 
overkapping een halt toe te roepen. 
Jongeren worden door middel van 
een flyer op de hoogte gebracht. 

Ook de politie is vanaf 8 juni begon-
nen met het uitdelen van waarschu-
wingen. 

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

Hangverbod bij 
de Hugo van der G oeslaan in Bilthoven



Er was een goede belangstelling. 
Verschillende ouders hadden belan-
geloos koek en taart gebakken, die 
voor het goede doel verkocht wer-
den. Er waren poppenkast- en goo-
chelvoorstellingen, verzorgd door 
leerkrachten en leerlingen. De auto 
kon gewassen worden, waarbij de 
parkeerplaats van de school voor 
deze gelegenheid speciaal was omge-
toverd in een autowasstraat. 

In de verschillende lokalen waren 
door de kinderen vervaardigde knut-
sels te bewonderen en kon een kansje 
gewaagd worden een prijs in de 
wacht te slepen bij sjoelwedstrijden. 
Buiten kon deelgenomen worden aan 
stoepkrijtwedstrijden, een ritje wor-

den gemaakt op een pony en men 
kon samen met een lammetje op 
de foto. De totale opbrengst van de 
bazaar was ruim € 1400,-. Een deel 

is bestemd voor de uitbreiding van 
een school in Liberia en een ander 
deel wordt aangewend voor de eigen 
school.
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PAREL

FC/ZW

In een bijdrage van Dick Wijmer 
wordt aandacht besteed aan de wijze 
waarop de eigendomsverhoudingen, 
het grondgebruik en de hierover te 
heffen belastingen sinds lange tijd 
worden beheerd. Wijmer is project-
coö rdinator en  eindredacteur van 
de Kadastrale Atlas. Hij schrijft over 
de totstandkoming van het Kadaster: 
Tot 1795 was de belasting op het 
onroerend goed in Nederland meestal 
een lokale aangelegenheid. Nadat 
het Koninkrijk Holland in 1810 door 
het Franse Keizerrijk werd ingelijfd, 
duurde het echter nog tot 1832 tot-
dat het Kadaster formeel in werking 
trad. 

Ontdekkingstocht
In zijn bijdrage duikt de Maartens-
dijkse historicus Anne Doedens in 
het verre verleden en beschrijft hij 
hoe reeds ten tijde van de Romeinen, 
Merovingers, Franken en de Hol-

landse graven de hoofdelijke belas-
ting op het bezit van onroerend goed 
werd berekend. Dorpshistoricus Koos 
Kolenbrander neemt de Kadastrale 
Atlas proefondervindelijk ter hand 
en laat in zijn bijdrage zien wat je er 
allemaal in kunt vinden. Soms is het 
verrassend om te ontdekken hoe de 
huidige woonomgeving er in 1832 
al uitzag. Kolenbrander gaat in een 
klein onderzoek de (bouw-)geschie-
denis na van een aantal huidige per-
celen aan de zuidzijde van de Dorps-
weg. Zijn verhaal kent als basis een 
raadpleging van de Kadastrale Atlas 
en toont aan, dat de informatie het 
begin kan zijn van een verrassende 
ontdekkingstocht. 

Jan  de Bruin
Al weer vele jaren woont oud Maar-
tensdijker Jan de Bruin in Heerewaar-
den, een 1460 inwoners tellend dorp 
in de provincie Gelderland, gelegen 

in de smalle oeverwalstrook tussen 
de Waal in het noorden en de Maas in 
het zuiden. De oud leraar Nederlands 
aan het voormalig College Blaucapel 
in het U trechtse Tuindorp was actief 
betrokken bij vele zaken in zijn voor-
malige woonplaats. De Martin Luther 
Kingschool en de thans succesvol 
opererende korfbalvereniging Twee-
maal Zes zijn samen met anderen 
door hem opgericht. Zijn bijdrage 
aan het voorjaarsnummer van St. 
Maerten, waarin hij terugblikt op de 
oprichting van de naar de hoofdklasse 
zaal gepromoveerde lokale korfbal-
topper weet hij uiterst diepzinnig en 
wijsgerig te openen met: ‘Tweemaal 
Zes - De naam is al geschiedenis’. 
Op een onderhoudende wijze ver-
haalt hij over die begintijd: ‘En zo is 
' t gekooome’, beweert Wim Sonne-
veld met zekerheid en een Limburgs 
accent. Geen twijfel, geen discussie 
over de historische waarheid. Wel, die 

zekerheid heb ik ook. Tenslotte was 
ik er zelf bij, wat, ik was de enige. Ik 
stond daar en ik keek naar het speel-
veldje, met struiken omzoomd, bij de 
bejaardenflat Toutenburg, dat nu ook 
al verdwenen is. En ik dacht: ‘een 
tikkie aan de kleine kant, maar groot 
genoeg om mee te beginnen’. 

Streekarchief
De laatste bijdrage in het blad is van 
Jaap Berghoef, streekarchivaris van 
het Regionaal Historisch Centrum 

Vecht en Venen te Breukelen. Het 
betreft een ingekort artikel uit het 
tijdschrift van de Historische Kring 
Breukelen. Jaap Berghoef beschrijft 
hoe de historische archieven van 
de huidige gemeenten Abcoude, De 
Bilt, Breukelen, Loenen, Maarssen 
en De Ronde Venen alsmede enkele 
particuliere, kerk- en verenigingsar-
chieven zijn samengevoegd tot een 
nieuw streekarchief te Breukelen. In 
dit Regionaal Historisch Centrum zijn 
alle registers van de burgerlijke stand 
alsmede de doop -, huwelijks - en 
overlijdensgegevens van genoemde 
gemeenten te raadplegen. Wanneer 
wij historisch onderzoeker Koos 
Kolenbrander er naar vragen, blijkt 
hij niet erg gelukkig met deze nieuwe 
wijze van archivering te zijn: ’Het 
is heel erg jammer, dat je voor aller-
lei onderzoek niet meer in je eigen 
gemeente terecht kunt, maar ik zal 
niet de enige zijn met deze mening’.

Belangstellenden kunnen een los 
exemplaar van het tijdschrift voor  
€ 7,00 kopen bij kapper Hans Stevens 
aan het Maertensplein in Maartens-
dijk, in de winkel van Van der Neut 
aan de Groenekanseweg 5 te Groe-
nekan, bij boekhandel Bouwman aan 
de Hessenweg 168 in De Bilt, in de 
winkel van molen de Kraai aan de 
Westbroekse Molenweg en bij Rudi 
Tiessen, Spoorlaan 82 in Hollandsche 
Rading.

Voorjaarsnummer 
St. Maerten verschenen

door Henk van de Bunt

in 2008 verscheen het 18d e deel van de Kadastrale Atlas van de provincie U trecht. In woord en beeld wordt 
het grondgebruik van Maartensdijk in 1832 bijeengebracht. Het geheel is gebaseerd op de eerste kaarten 

van de kadastrale gemeenten Achttienhoven, Maartensdijk en Westbroek en de daarbij behorende registers;  
de zgn. ‘ oorspronkelijk aanwijzende tafels’. In het voorjaarsnummer van de Historische vereniging 

Maartensdijk wordt er een aantal artikelen aan gewijd.

I n 1968 dacht Jan de Bruin, toen hij 
naar het speelveldje keek:  ‘ E en tik-
kie aan de kleine kant, maar groot 
genoeg om aan Tweemaal Z es te 
beginnen’ . 

Bazaar geslaagd
Donderdag 11 juni was het een gezellige boel in en rond het schoolgebouw van de school 

met de Bijbel ’t Kompas. Leerlingen, ouders en leerkrachten hadden de handen ineengeslagen om 
door middel van een bazaar geld op te halen voor het goede doel.

De parkeerplaats van de school was voor deze gelegenheid omgetoverd in 
een autowasstraat.

Demeterbazaar 
groot succes

De bazaar die Academisch Hospice Demeter organiseerde op 6 juni bleek 
een groot succes te zijn. De gehele dag liepen mensen af en aan om te 
genieten van de sfeer, het mooie aanbod aan spullen, de loterij, de versnape-
ringen op het Demeterterras en nog veel meer. Voor het hospice was dit de 
eerste keer dat een dergelijke activiteit werd georganiseerd. De weergoden 
waren het hospice goed gezind;  juist die zaterdag bleek een prachtige dag 
voor dit evenement. De opbrengst bedroeg ruim € 3700,- veel meer dan de 
organisatie had verwacht. Dit bedrag zal gebruikt worden voor de plannen 
om de dagzorg te gaan verplaatsen 
naar de schuur, zodat er meer men-
sen gebruik kunnen gaan maken van 
Dagzorg Demeter. 

De gehele dag liepen mensen af en 
aan om te genieten van de sfeer,  
het mooie aanbod aan spullen, de 
loterij, de versnaperingen op het  
Demeterterras en nog veel meer.

BonTon uit U trecht 
geeft try- out 

Afgelopen dinsdag 9 juni hield het theaterkoor BonTon uit U trecht een 
try -out van hun nieuwe productie in V erzorgingshuis Schutsmantel aan de 
G regoriuslaan te Bilthoven. De subtitel van de voorstelling is:  ‘ Back to 
the 80' s’ . De Bechsteinzaal was tijdelijk omgebouwd tot een theaterzaal 
waarbij het publiek van dichtbij kon genieten van de muziek, de zang en het 
toneelspel van het koor.

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier

pinrollen
 kassarollen

drumkits
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 inktpatronen 

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR
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In Fietsbalans-2 worden gemeen-
ten beoordeeld op meerdere aspec-
ten, waaronder comfort, directheid 
van verbindingen, veiligheid, fiets-
parkeerbeleid, luchtkwaliteit en de 
gezondheidseffecten van het fietsge-
bruik. Op een veertigtal drukke loca-
ties gaat de Fietsersbond beoordelen 
of je er veilig je fiets kunt parkeren. 
Ook wordt gekeken naar de hoeveel-
heid ingeademde schadelijke ultra 
fijnstof in de auto en op de fiets. In 
de Fietsbalans-2 krijgt de gemeente 
tevens informatie over manieren om 
vanuit gezondheidsoogpunt inwoners 
te stimuleren tot (vaker) fietsen.

Lokale Fietsersbond
Rinus Scheele van de Biltse Fiet-
serbond: ‘De landelijke fietsersbond 
heeft de kennis. Ze hebben de metho-
de bedacht en ze hebben de meetap-
paratuur. Een meetfiets, en een meet-
auto. Het gemeentebestuur verleent 
gastvrijheid en verstrekt de nodige 
gegevens. Ze draagt ook bij in de 
kosten. 
De vrijwilligers van de plaatselijke 
afdeling doen het voetenwerk. Ze 
bepalen een zogenaamde steekproef: 
8 bestemmingen waar veel fietsers 
naartoe gaan of vandaan komen en 

7 woonhuizen, verspreid over de 
gemeente. Vervolgens wordt er een 
route uitgezet. In totaal hemelsbreed 
35 km. Op de meetdag worden deze 
routes gereden met de meetappara-
tuur. Dat gebeurt dus vandaag. Des-
kundigen van het landelijk bureau 
doen de metingen. Vrijwilligers bege-
leiden ze om de weg te wijzen en om 
te zorgen dat de meetfiets veilig door 
het verkeer komt. 

Nog meer hightech
Voor het meten van de luchtkwaliteit 
is met subsidie van het ministerie van 
VROM speciale apparatuur ontwik-
keld voor op de fiets en voor in de 
auto. Hiermee wordt onderzocht of 
er in de gemeente verschil is tussen 
de luchtkwaliteit in de auto en op de 
fiets. Hierbij wordt samengewerkt 
met het IRAS (Institute for Risk 
Assessment Sciences) van de U niver-
siteit U trecht. Verder zijn de hightech 
meetfietsen met de ervaringen uit de 
Fietsbalans-1 nog verder geavanceerd 
en onder andere voorzien van GPS.

Stalling
Nieuw is het onderzoek naar stallings- 
mogelijkheden. Het veldwerk is 
geheel door vrijwilligers van de afde-

ling gedaan. Ze hebben ongeveer 
40 fietsparkeerlocaties onderzocht. 
Bij voorbeeld de fietsstallingen bij 
een aantal scholen, bij het station 
in Bilthoven, bij diverse winkel- en 
sportcentra. Door hier op het druk-
ste moment van een doordeweekse 
dag te kijken naar het gebruik en de 
kwaliteit van de fietsenstalling, kan 
een goed beeld verkregen worden van 
de stallingvoorzieningen. Door dit 
systematisch aan te pakken kan ook 
dit vergeleken worden met andere 
gemeentes.

Fietsbalans-2 2009
De afgelopen tweeë nhalf jaar zijn al 
47 gemeenten door de Fietsbalans-2 
onderzoekers bezocht, dit voorjaar 
zijn dat 10 gemeenten. Elke gemeente 
ontvangt afzonderlijk een uitgebreid 
rapport en een set concrete aanbeve-
lingen. 
Op 29 oktober 2008 werd voor de 
derde keer de titel Fietsstad uitge-
reikt. De gemeente Houten mocht 
deze keer met de eer strijken. Eerder 
ontvingen Veenendaal (2000) en Gro-
ningen (2002) deze eretitel. In 2005 
werden de gemeenten Amsterdam 
en Winterswijk gelauwerd voor hun 
inzet tegen diefstal. 

Is het fietsklimaat verbeterd?
De B il t en F iets ers bon d m aken s am en de  bal ans  op

door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt vindt het belangrijk dat er veel van de fiets als vervoermiddel gebruik wordt gemaakt. 
Veel fietsen betekent minder problemen met autoverkeer en het is goed voor de gezondheid. 

Het is dan belangrijk te weten hoe het fietsklimaat is en op welke onderdelen verbeteringen mogelijk zijn. 
Om die reden is aan de Fietsersbond gevraagd onderzoek te verrichten. Dat gebeurt in het kader van de 

Fietsbalans 2, waarbij de Fietsersbond in veel gemeenten een vergelijkbaar fietsonderzoek doet. 
Wethouder A.J. Ditewig gaf vandaag de aftrap voor Fietsbalans-2. 

R inus Scheele;  uiteraard op de fiets bij een OFOS ( Opgeblazen Fiets Opstel 
Strook) .

Stoere mannen met motorzagen en 
hakbijlen gaan de strijd met elkaar 
aan tijdens de houthakkerswed-
strijden, het Nederlands kampioen-
schap bosarbeid en het Nederlands  

kampioenschap sculptuurzagen. Door 
de vele andere activiteiten op de 
mooie locatie in het bos bij Lage 
Vuursche is dit voor het hele gezin 
een leerzaam en gezellig dagje uit. De 
traditie, folklore, muziek en gemoe-
delijkheid zijn kenmerkend voor dit 
feest. En de toegang is gratis!

Programma
Het programma bestaat uit de hout-
hakkersmarkt, folklore en muziek, 
kinderspelen, houthakkerswedstrij-
den, Nederlands kampioenschap bos-

arbeid, Nederlands kampioenschap 
sculptuur zagen, Jack Russelraces, 
demonstraties Stihl Timbersports 
en demonstraties van de brandweer 
Baarn. Het Houthakkersfeest begint 
om 9.30 uur. De wedstrijden en 
demonstraties zijn tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis en de locatie van 
het evenement is het recreatiegebied 
‘Kuil van Drakensteijn’ van Staats-
bosbeheer, vlakbij het dorpje de Lage 
Vuursche (Gemeente Baarn). Parke-
ren kost € 4,50. Kijk voor meer infor-
matie op www.houthakkersfeest.nl

Houthakkersfeest
Op zaterdag 15  augustus 2009 organiseert Stichting Houthakkersfeest voor de 24s te keer 

het Houthakkersfeest in Lage Vuursche. Het Houthakkersfeest is hét evenement van 
‘ houthakkers en bosbouwers’ en natuurliefhebbers.

Polderavondexc ursie
De Agrarische Natuurvereniging Noorderpark e.o. organiseert op vrij-
dagavond 19 juni a.s. een Polder Avond Excursie. Er wordt verzameld op 
Kerkdijk 36 in Westbroek (praktijk Dr. Mientjes) om 19.00 uur. Tijdens 
deze excursie, die ongeveer twee en een half uur gaat duren, kan men zien 
wat voor een prachtige natuur schuilgaat achter de vele boerderijen en 
huizen aan de Kerkdijk te Westbroek. De wandeling gaat zowel door de 
weilanden als door de zodden die daar liggen. Het is verstandig om laarzen 
aan te trekken. Wie weet zijn er onderweg wilde bloeiende orchideeë n te 
bewonderen. De verschillen tussen agrarisch- en natuurland worden ook 
duidelijk getoond. Na terugkomst is er koffie.

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

Fietsgilde ' t Gooi rijdt zaterdag 
20 juni de dagtocht ‘Vechtstreek-
Noord’. Het vertrek is om 10.00 uur 
vanaf Kerkbrink Hilversum (Muse-
um). Woensdag 23 juni wordt de 
dagtocht ‘Floris V’ verreden. Hier-
voor vertrekt men om 10.00 uur 
vanaf station Bussum Zuid (loketzij-
de). Voor meer informatie over deze 
en de overige tochten van Fietsgilde 
’t Gooi, zie www.fietsgilde.nl

Dagtocht

Midzomeravondwandeling 
IVN- De Bilt e.o.

Ook dit jaar is er weer de traditionele midzomeravond excursie van het 
IVN, afd. De Bilt e.o. Op een zomeravond wandelen in de natuur geeft 
weer heel andere emoties en genietingen dan midden op de dag of vroeg 
in de ochtend. Het vertrek is om 20.00 uur op maandag 22 juni a.s. van de 
parkeerplaats aan het einde van de Bosuillaan in Bilthoven. 

De wandeling gaat door het gebied van de Biltse Duinen, waar al wat leeft 
en groeit aandacht zal krijgen. Aan het einde van de tocht worden er nog 
vleermuizen gespot. Het totale tijdsbeslag zal 2,5 uur zijn. Speciale aan-
dacht zal er ook zijn voor de zonnewende en andere verhalen die bij dit 
jaargetijde horen. De deelname is gratis en vooraanmelding is niet nodig. 
Nadere inlichtingen bij Jaap Oskam, tel. 030 2211831 of bij Nellie van 
Nooten tel. 030 2290269. 

Met teleurstelling heb ik kennis geno-
men van het feit dat de gemeente De 
Bilt heeft besloten om op een klein-
schalige manier een nieuw dorpshuis 
in Hollandsche Rading te gaan reali-
seren. Jammer, want ik vind dit een 
gemiste kans. 

Was het nu echt niet mogelijk om 
iets neer te zetten waar we met z’n 
allen wat aan hebben. Met z’n allen 
ja. Waarom niet een kleinere uitgave 
van Dijckstate van Maartensdijk. Er 
zijn oudjes genoeg, die ons land groot 
gebracht hebben en het recht hebben 

om hier in alle rust hun laatste levens-
fase door te brengen. 
Wel vier tennisbanen midden in een 
dorp. Waar slechts een gedeelte van 
het jaar gebruik van wordt gemaakt 
en dan nog wel door een beperkt 
aantal mensen. Er is een handteke-
ningenactie geweest;  georganiseerd 
door mensen die hoogstwaarschijnlijk 
wonen waar het nog niet zo lang terug 
nog weiland was. Hypocrieter kan 
het niet.
Tolakkerweg idem dito. Veel kabaal 
en geld besteed om enkele oversteek-
plaatsen te maken.

Hoe vaak heeft u daar iemand zien 
oversteken? Heeft u wel eens gezien 
hoe de bewoners hun auto’s parke-
ren?

Jammer. Ik denk dat de politiek flink 
de weg kwijt is en alleen maar denkt 
aan zich zelf te verrijken. Kleinscha-
lig betekent gewoon hoe kom ik het 
goedkoopst klaar met Hollandsche 
Rading. ’t Wordt tijd dat we gemeen-
teraadverkiezingen krijgen. Ik weet 
wat ik ga stemmen.

R ob Timmer, Hollandsche R ading

Dat wil ik ‘ effe’ kwijt…

R ommelmarkt 
in Westbroek

Op zaterdag 20 juni organiseert korfbalvereniging DOS uit Westbroek een 
rommelmarkt. Naast heel veel leuke ` rommel´ , zijn er ondermeer wafels en 
aardbeien te koop, is er een grabbelton en natuurlijk een rad van avontuur. 
De markt is van 10.00 tot 16.00 uur en vindt plaats op de korfbalvelden ach-
ter het Dorpshuis in de prinses Christinastraat te Westbroek. De opbrengst 
is bestemd voor jeugdactiviteiten van de vereniging.



ZOMERVAKANTIE: Nog 
beschikbaarheid op veel 
bestemmingen!! Personal 
Touch Travel, tel 06-52633573 
of mail helen.brinkhuis@ per-
sonaltouchtravel.nl

De FRANSE taal leren spreken 
en verstaan. Start in septem-
ber in kleine groep. Tel. 0346-
211667

Nieuwe zomercoupe? Kom naar 
BETTY’S CORNER! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

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

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

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

In het weekeinde heeft iemand 
uit mijn tuin aan de Dorpsweg 
één van mijn twee groene tuin-
stoeltjes meegenomen. Wie 
heeft deze of iets gezien?
Tel. 0346 211629.

PERSONEEL AANGEBODE

ZONWERING reparatie zon-
neschermen, markiezen-rol-
luiken, ook elektrisch. Hans. 
Tel 06-26604779, Groenekan. 
Nieuw en gebruikte zonwering.
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Bench afm. 92x60 cm. €25,-. 
Tel. 0346-212532

Jonge hangoorkonijntjes. € 
12,50. Tel. 0346-820364

Eminent orgel 1500 concerto, 
vol pedaal. € 50,-. Tel. 0346-
213681

PERSONEEL GEVRAAGD

Druk en gezellig gezin in 
Westbroek zoekt WERKSTER 
voor 12 uur in de week, voor 
schoonmaken, wassen, strij-
ken, iemand bezoeken of duo, 
betrouwbaar en van aanpak-
ken weet. Reactie fiamvos@
planet.nl

Welke student/scholier wil ons 
helpen met de COMPU TER. 
Tel. 035-5825057

HU ISHOU DELIJKE hulp 
gevraagd voor 2x3 uur in de 
week in Holl. Rading. € 12,50 
per uur. Tel. 035-6267160

DIVERSEN

Vanwege ziekte goed TEHU IS 
gezocht, graag met tuintje voor 
2 Jack Russels (m) 8 jaar. Tel. 
0346-213851

Tweedaagse WORKSHOP 
schilderen in Groenekan op 23 
en 24 juni of 7 en 8 juli. Buiten: 
de tuin is een feest, of binnen in 
ruim atelier. Info 030- 2210052 
of 0643709904

Te 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

FIETS SER VICE CENTR U M MAAR TEN V. DIJ K
G R U TTOLAAN 18  Tel.034 6-212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEU WE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock R ose - Maartensdijk. Tel. 
06-5 4 9 679 8 5

G ezond gewicht beheersen 1 maaltijd per dag. Gezond 
afvallen 2 maaltijden per dag, gratis begeleiding, e-mail: vink-
herbalife@ filternet.nl tel. 0346-571377

Caravanluifel +  stokken. €  100,-. Oml. 850-876. Tel. 0346-
211288

Personeel Aangeboden 

Personeel G evraagd 

Diversen 

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.

Logeerkoffertje in de bibliotheek
Krijgt u in de zomervakantie een logeetje in de leeftijd tot zeven jaar of gaat uw 
kind zelf misschien uit logeren? Dan hebben de Openbare Bibliotheken in de 
gemeente De Bilt een leuk idee. Neemt u een logeerkoffertje mee bij de bieb. De 
logeerkoffertjes zijn voor 3 weken voor € 3,00 te leen. De bibliotheek staat bar-
stensvol boeken en andere materialen, ook voor de kleintjes. Dat is moeilijk kie-
zen. Daarom zocht de bibliotheek het leukste voor u uit en stopte, dat in een mooi 
koffertje. Een logeerkoffer met verrassende inhoud om lekker (voor) te lezen 
tijdens het logeren. Nieuw is het prinsessenkoffertje voor de jongste prinsesjes, 
met mooie prinsessenverhalen en tips hoe zelf een ware prinses te worden.
Met een logeerkoffertje van de bibliotheek geniet u samen van het mooiste uit de 
bieb. Kijk voor alle actuele informatie op de website www.bibliotheekdebilt.nl

stichting openbare bibliotheken gemeente de biltMaak je eigen 
documentaire

Na de zomer begint Stichting Animo, met mede-
werking van de Jongerenraad De Bilt, een unieke 
cursus: Maak je eigen documentaire. Wil je einde-
lijk eens een film maken over jou leven in de Bilt 
(alle zes de kernen) of heb je altijd al willen weten 
hoe je een programma of een documentaire, voor 
televisie moet maken? Meld je dan aan voor deze 
cursus. In vier lessen leer je de basisprincipes van 
televisie maken. Vanaf de redactie vergadering t/m 
de montage en het eind product. 
De training wordt geleid door een zeer ervaren 
doorgewinterde televisiemaakster: Aldith Hunkar. 
Zij is bekend geworden als presentatrice van het 
Jeugdjournaal en later als presentatrice van het 
NOS journaal. Ook is zij de eerste ‘camjo’ (camera 
journalist) in Nederland geweest. Zij wordt bijge-
staan door producer/cameravrouw/editor Paulien 
Lemmen. Zij heeft ervaring als redacteur, produc-
tiemedewerker en planner bij RTV U trecht en als 
cameravrouw/editor bij diverse projecten. Daar-
naast is zij coö rdinator kinderwerk bij stichting 
Animo. 
De uiteindelijke documentaire wordt gepresenteerd 
tijdens de jongerenmanifestatie ‘Da Bomb’ op 19 
september in fort Ruigenhoek. Doordat de work-
shop onderdeel is van deze manifestatie wordt hij 
gratis aangeboden. De training begint in de laatste 
week van augustus en loopt door tot de presentatie 
op de manifestatie 19 september.
Deze cursus is voor de leeftijd van 14 t/m 21 jaar en 
zal gegeven worden in Jongerenactiviteitencentrum 
W4 in de Bilt. Je kunt je aanmelden bij Stichting 
Animo ’t Hoekie, Prof. dr. T. M. C. Asserweg 2, 
3731 KX  De Bilt, tel. 030 2201702,  www.ani-
mowerkt.nl of info@ animowerkt.nl. Voor meer 
informatie: Andreas Geursen, Jongerenwerker, tel: 
06 24840312.

Kievitgroep bezoekt Polen

V oor alweer de vijftiende keer brachten 2 e klassers van het G roenhorst C ollege 
in Maartensdijk, een bezoek aan Polen in het kader van de uitwisseling met leef-
tijdgenoten uit Miescisko. E r waren allerlei bezoeken aan bezienswaardigheden 
gepland, er werd gesport en iets ontspannends gedaan. E en voormalig concen-
tratiekamp met bijbehorend museum werd bezocht. ’ s Middags is de groep naar 
het I max -theater in Poznan geweest voor een prachtige 3 D-film en uiteraard 
werd de traditionele groepsfoto gemaakt bij de grote steen, die het sy mbool 
vormt voor Miescisko en omgeving. De terugreis was donderdag 2 8  mei.

Zomersluiting 2009  
bibliotheken 

gemeente De Bilt
In de zomervakantie (van 11 juli t/m 23 augus-
tus 2009) hanteren de bibliotheken gemeente  
De Bilt beperkte openingstijden. De vestigingen 
zijn geopend op de volgende tijden:

Bilthoven
Maandag:  13.30 - 17.30 uur 
Woensdag:  10.00 - 17.30 uur 
Vrijdag:  10.00 - 20.00 uur 
Zaterdag:  10.00 - 13.30 uur

De Bilt
Maandag: 14.00 - 17.30 uur 
Woensdag: 14.00 - 17.30 uur 
Vrijdag: 14.00 - 17.30 uur en 18.30 - 20.30 uur

Maartensdijk
Maandag: 14.30 - 16.30 uur en 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag: 19.00 - 21.00 uur 
Vrijdag: 14.30 - 16.30 uur

Lekker lang lenen
Om het u iets gemakkelijker te maken, zijn alle 
materialen (met uitzondering van sprinters) voor 6 
weken te leen gedurende 
de vakantieperiode. Dat 
is wel zo handig.  Mocht 
u iets willen verlengen, 
dan kunt u dit doen via 
de website www.biblio-
theekdebilt.nl of u kunt 
gebruik maken van de 
verlengtelefoon: 035- 
609 58 11. 

stichting openbare bibliotheken gemeente de bilt
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Tjerk Bogtstra en Edwin Elzinga 
waren op bezoek bij tennisvereni-
ging Tautenburg en maakten een suc-
ces van deze avond. Tjerk was ten-
nisbondscoach van het Nederlands 
Davis Cup-team en coacht op dit 
moment (de comeback van) Raemon 
Sluiter. Edwin Elzinga, die liever in 
contact treedt met het publiek dan 
een winnende matchbal slaat, gaf een 
show weg vol trucjes met passeersla-
gen en volleys en bracht bij iedereen 
een lach op het gezicht. 
Edwin en Tjerk vonden het leuk om 
zoveel goede jeugd te zien spelen 
en complimenteerden trainer Paul de 
Bruin. Deze trainer werd zelf ook 
even aan de tand gevoeld aan het 
einde van de avond door de beide 

heren. Samen met Daniel Floor zorg-
de Paul met én tegen Bogtstra en 

Elzinga voor een spectaculaire afslui-
ting van de avond. 

Bezoek bij tv Tautenburg

Tjerk Bogtstra en E dwin E lzinga waren op bezoek bij tennisvereniging Tau-
tenburg.

Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
organiseerde afgelopen woensdag 
voor de 13de keer het Combi-korfbal-
toernooi, gesponsord door Juwelier 
en Edelsmid Rob van Eck uit De Bilt. 
Het was een gezellig toernooi, met 
19 deelnemende teams welke streden 
om de titel CombiKorfbalkampioen 
2009. De wedstrijden werden in 4 
poules afgewerkt. Er werd fanatiek 
en toch ook vooral gezellig gekorf-
bald. En er werd flink gescoord! 
In sommige wedstrijden wisten de 
teams samen 10 keer te scoren in 
ruim een kwartiertje. ABN AMRO 
heeft met 12 doelpunten het meest 
gescoord. Gratis Bier, HaHaHa, de 
Recreanten en de Bosuiltjes waren de 
poulewinnaars en ontmoetten elkaar 
in de halve finales. Beiden eindigden 
onbeslist;  dus moesten er strafwor-
pen genomen worden. De Recreanten 
en Gratis Bier werden de finalisten. 
Onder redelijke publieke belangstel-

ling werd Gratis Bier ‘Combi-Korf-
balkampioen 2009’. Zij ontvingen de 
door de sponsor gegraveerde glazen, 

alle vrijwilligers werden bedankt en 
voor alle deelnemende teams was er 
een heerlijke taart van Bakkerij Bos. 

‘ G ratis Bier’ winnaars Combikorfbaltoernooi 

R ob van E ck, Juwelier en E delsmit uit de Bilt, zal ook de komende 3 jaar zijn 
naam als sponsor aan het jaarlijkse C ombitoernooi van de korfbalvereniging 
verbinden.

Met het bestuur van Sportvereniging 
Maartensdijk (SVM) heeft het Col-
lege van Burgemeester en Wethou-
ders overeenstemming bereikt over 
de privatisering van de kleed- en 
wasaccommodatie en de verhuur van 
de velden, inclusief de daaraan ver-
bonden financië le conseque nties. De 
overeenstemming is gebaseerd op de 

beleidskaders volgens de Kadernotitie 
' Contractuele regelingen met sport-
verenigingen'  en de op basis van de 
gemeentelijke herindeling gemaakte 
afspraken over de harmonisatie van 
het sportbeleid. 

Het contract ligt op de gebruikelijke 
wijze ter inzage. Mede op grond van 

het bepaalde in artikel 169, vierde lid, 
van de Gemeentewet, stelt het Colle-
ge de gemeenteraad in de gelegenheid 
om ten aanzien van het contract even-
tuele wensen of bedenkingen kenbaar 
te maken. Daarom is de onderteke-
ning van het contract uitgesteld tot na 
de raadsvergadering van 25 juni 2009 
[HvdB].

Privatisering kleed- en 
wasaccommodatie SVM 

Het bestuur van SV M heeft met het C ollege van B. en W. overeenstemming bereikt over de privatisering van de kleed- 
en wasaccommodatie en de verhuur van de velden. Op zaterdag 13 juni jl. bereidden de allerjongsten zich al c.q. nog 
op die geprivatiseerde toekomst voor.

WVT fietsvierdaagse 
Op maandag 22 juni gaat de jaarlijkse fietsvierdaagse van WVT van start. De 
vier fietsroutes voeren u naar mooie plekjes, landelijke vergezichten en gloed-
nieuwe fietspaden in de omgeving van onze gemeente. Ongeveer halverwege 
de routes staat een controlepost, waar de deelnemerskaart wordt afgetekend en 
waar de fietsers frisdrank en een kleine versnapering kunnen kopen. 

Om 19.30 uur start de bezemploeg om achterblijvers eventuele hulp te ver-
lenen. Na afloop van de laatste tocht krijgen de deelnemers een blijvende 
herinnering. De routes van elk ongeveer 30 km lengte worden in de avonduren 
afgelegd. Deelnemers kunnen tussen 17.00 uur en 19.00 uur starten bij het 
gebouw van de vereniging, Talinglaan 10 in Bilthoven. De kosten bedragen  
€ 4,00 per persoon (tot 16 jaar € 2,00). Voor meer informatie: tel. 030 2284973 
of www.vvsowvt.nl

Zomerbridge 
in Hollandsche R ading

Bridgeclub Hollandsche Rading sluit donderdag 25 juni het seizoen 2008 
- 2009 af met een slotdrive, waarin o.a. de diverse bekers en eindprijzen 
zullen worden uitgereikt. Met ingang van donderdag 2 juli tot en met don-
derdag 27 augustus is er weer vrij toegankelijk Zomerbridge in het tijdelijk 
Dorpshuis aan de Dennenlaan in Hollandsche Rading. 

Voor niet leden van Bridgeclub Hollandsche Rading zijn de kosten van 
deelname € 1,00 per persoon per avond. Vooraf aanmelden per paar kan 
per e-mail (bridgehollrading@ casema.nl) op de betreffende donderdag tot 
17.00 uur. Inschrijven ter plaatse kan ook daarna nog tot uiterlijk 19.15 uur, 
mits het maximum aantal deel te nemen paren dan nog niet is bereikt. De 
aanvang is om 19.30 uur. 

Boom
We zetten deze week de klok negentig jaar terug: naar de dag dat voetbal-
club Elinkwijk werd opgericht.  Om precies te zijn: op 20 juni 1919. Wat 
voor jaar zou dat geweest zijn? Mijn vader was toen negentien jaar oud 
(hij is van 20 september 1900) en mijn moeder was nog in geen velden of 
wegen te bekennen. En ook zelf wist ik nog nergens van, maar op Zuilen 
waren enkele pioniers aan de slag om een heuse voetbalclub op te richten.

Zuilen was toen natuurlijk nog een zelfstandige gemeenschap. Pas op 1 
januari 1954 werd het stadsdeel bij U trecht geannexeerd. Maar in mijn bele-
ving is er toch altijd een aparte sfeer voelbaar. En die zal ook te proeven zijn 
in een Zuilens museum dat op korte termijn geopend wordt. Alle historische 
bijzonderheden zullen ten toon gesteld worden waaronder natuurlijk ook de 
geschiedenis van Werkspoor en Elinkwijk.

Zelf was ik vijftien jaar oud toen ik in ’58 voor het eerst op het veld van de 
blauw-witten op bezoek was. Ik geloof dat Abe Lenstra op bezoek kwam 
met sportclub Enschede. Het kleine stadion was tot de nok vol, vanwege 
mijn kleine gestalte had ik mijn toevlucht gezocht tot een van de bomen 
langs het veld. Daar kon ik ook uitrusten van een lange wandeltocht, want 
ik had destijds geen centen meer voor de stadsbus. Dus was het lopen gebla-
zen van het station over de uitputtende Straatweg tot het Elinkwijk-veld. 
Maar dat had ik er graag voor over.

Het is de enige keer in mijn leven dat ik op die manier een voetbalduel heb 
bekeken. Ik had vanuit de lucht een mooi uitzicht op het veld, van doel tot 
doel.  Alleen deed zich een probleempje voor toen ik halverwege de eerste 
helft moest plassen. Maar ook daarbij bleek de boom een geschikte plek.

Hoeveel het geworden is, weet ik niet meer. Ook niet of ‘U s”  Abe heeft 
gescoord. In mijn herinnering bleef eigenlijk het optreden van de Suri-
naamse gemeenschap bij Elinkwijk: de kleurrijke voetballers Erwin Spa-
rendan, Humphrey en Frank Mijnals, Michel Kruin en niet te vergeten de 
deugniet Charley Marbach. In mijn dorp woonden geen donkere mensen en 
dat maakte het allemaal nog een stuk spannender.  

Komende zaterdag viert Elinkwijk groot feest en ik mag een klein deel 
van die festiviteiten meemaken. Als scheidsrechter (samen met good-old 
Herman Servaas, voormalig kapper) van een nostalgische voorwedstrijd 
tussen oud-spelers die ’s middags op het programma staat. Daarna is er een 
grote reunie waarin de verhalen over de roemrijke negentigjarige historie 
van Elinkwijk weer verteld zullen worden. We zullen met weemoed terug-
denken aan namen als Jan Vonk, Hennie van Egdom, Piet Kraak, Hennie 
Verhoef, Jan Blaauw en ga zo maar door. 

Maar ik zal ook nog even een blik werpen op de plek waar ik als jongen  
van vijftien jaar in een boom klom om de helden van toen te aanschouwen.  
Het is een dierbare herinnering....

Hans van E chtelt
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Voor Jet Buisman kreeg het jubileum-
feest van De Groene Daan gistermid-
dag iets onverwachts. Het werd haar 
pas echt duidelijk toen burgemeester 
Gerritsen haar naar voren haalde tij-
dens het officië le gedeelte van het 
jubileumfeest. Hij reikte haar de zil-
veren Medaille van Verdienste uit 
voor haar inzet voor de Groenekanse 
gemeenschap. Vanaf de realisatie van 
het dorpshuis, ruim 25 jaar geleden, is 
Jet beheerder van De Groene Daan. 

Digitaal
Verder kon men getuige zijn van 
de feestelijke lancering van Dorps-
plein Groenekan door wethouder 
Kamminga en Femke Rozendaal. De 
gemeente De Bilt heeft de subsidie 
verstrekt waarmee het digitale dorps-
plein gebouwd kon worden. Wet-
houder Kamminga onthulde dat het 
bedrag afkomstig is uit het budget 
voor wijkgericht werken. 

Levendig weekend bij 
de G roene Daan in G roenekan

door Sy lvia van der Laan

In het weekend van 12 en 13 juni werd het 25- jarig jubileum gevierd van dorpshuis De G roene Daan 
in G roenekan. Het feest had activiteiten voor iedereen: de basisschoolkinderen konden een workshop 

breakdance volgen of straatvoetbal spelen, er was theater en een workshop drummen, er kon wijn geproefd 
worden, de burgemeester reikte een eremedaille uit en het digitale dorpsplein, 

www.dorpspleingroenekan.nl werd gelanceerd.

Kinderen uit G roenekan mochten zich meten in de gy mzaal met de  
professionele jongens van pannaevents.

Het virtuele Dorpspleingroenekan.nl werd onthuld door wethouder Kam-
minga, waarbij een niet-virtueel naambord werd onthuld.

Jet Buisman ontving van burgemeester G erritsen de Medaille van V erdienste 
voor haar betrokkenheid bij de G roene Daan. Jet is de spil in het web der 
vrijwilligers dat ervoor zorgt dat de G roene Daan functioneert. Wat veel 
mensen niet wisten:  Jet Buisman is veertig jaar als vrijwilliger werkzaam bij 
het rode Kruis. De kleine zaal in de G roene Daan is officieel vernoemd naar 
Jet Buisman.

Twee projecten in G roenekan zorgden ervoor dat G roenekan de leefbaar-
heidswedstrijd Kern met Pit heft gewonnen:  de JOP voor de jeugd en het 
theaterstuk Midzomernachtsdroom dat vorig jaar werd opgevoerd op fort 
R uigenhoek.

Het sluisje dateert uit het einde van 
de 19de eeuw en diende ooit voor de 
regulering van de waterstanden. Het 
is niet de eerste keer dat het hersteld 
wordt: in 1979 gebeurde dat ook, 
samen met een sluisje aan de Groe-
nekanseweg. Toendertijd gebeurde 
dat met financië le ondersteuning 
van de Groenekanse bevolking, dit 
keer heeft de Stichting Groenekans 
Landschap de kosten voor haar reke-
ning genomen. Frits Jansen van het 
Groenekans Landschap hierover: 
‘Nu, in 2009 - een jubileumjaar van 
het Groenekans Landschap - wordt 
het sluisje aan de Koningin Wilhel-
minaweg weer opgeknapt. Dat was 
in 1979 ook al gebeurd, maar het is 
weer hard nodig. Op 24 januari 2009 
zijn de oude wilgen langs de Kon. 
Wilhelminaweg geknot. Hun pruik 
van takken werd al te zwaar. Het 
sluisje is nu ook beter te zien. Met 
agrarië r Mulder, op wiens grond het 
sluisje ligt, zijn heldere afspraken 
gemaakt om het sluisje, ook voor 

de toekomst, in optimale conditie te 
houden’. 
De Stichting beheerde vroeger drie 
sluisjes, waarvan twee in eigendom;  
de sluisjes in Beukenburg en aan de 
Groenekanse weg. In het kader van 
de herinrichting van het Noorder-
park zijn deze twee sluisjes, omdat 

ze in een hoofdwatergang liggen 
inmiddels toebedeeld aan het water-
schap De Stichtse Rijnlanden. Dat 
is ook verantwoordelijk voor het 
onderhoud ervan. Het Groenekans 
Landschap echter blijft er op toezien 
dat dat bij alle drie de sluizen op de 
juiste wijze gebeurt. 

Feestelijke heropening sluisje
door Henk van de Bunt

Vrijdag 19 juni a.s. om 16.00 uur zal aan de Koningin Wilhelminaweg in G roenekan 
de feestelijke heropening van het dit voorjaar gerenoveerde sluisje plaatsvinden. Dat is tegelijk 

de aftrap voor een reeks festiviteiten rond het 35- jarig jubileum van de Stichting G roenekans landschap. 
Bij de opening zal onder andere wethouder Ditewig aanwezig zijn. 

Nu, in 2009 is het sluisje aan de Koningin Wilhelminaweg weer opgeknapt. 
Dat gebeurde in 1979 ook al, maar het was weer hard nodig.

Als roefelaars de gemeente besturen

gaan projecten minder lang duren

want na een vrij kort beraad

is er al resultaat 

dat belooft wat met zulke figuren

G uus G eebel Limerick

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Voor de actule aanbiedingen kijk op www.c1000.nl/dezeeuw

4,32

Verse
varkenshaas

500 gram 6,49

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
25-6

Woe.
24-6

Vrij.
26-6

9,95

Do.
18-6

Woe.
17-6

Vrij.
19-6

9,95

Varkenshaas met kruidenkaas
of

Gambaspies met paprika

Saté met friet en sla
of

Zalmforel met dille olie




