
Wethouder Arie-Jan Ditewig gaat bij 
zijn openingswoord in op de proce-
dures die een groot tijdsbeslag op het 
werk hebben gelegd. ‘Nu het bestem-
mingsplan in vastgesteld en ook de 
kapvergunning definitief is verleend, 
kunnen we met de werkzaamheden 
op het terrein beginnen. De bunker 
maakt deze avond geen deel uit van 
de presentatie.’ Een definitieve oplos-
sing voor de bunker, die hij binnen 
enkele maanden verwacht, wordt eerst 
met de omwonenden besproken. 

V oortgang
Bram Q uaak vertelt tijdens een pre-
sentatie welke activiteiten op het 
bedrijventerrein de komende maan-
den te verwachten zijn. Q uaak is 

de projectleider van Larenstein. Hij 
neemt de aanwezigen aan de hand 
van afbeeldingen mee in de geschie-
denis. ‘Wat is er gebeurd, waar staan 
we nu en waar gaan we naar toe. 
Hoe gaan we het doen, wat kunnen 
we verwachten, wat kunt u van ons 
verwachten en wat gaan we doen qua  
communicatie.’ In december 2008 
zijn koopcontracten getekend voor 
kavels op het noordelijk deel van 
Larenstein. Daarbij is ook De Wilde 
Metaal uit Maartensdijk. ‘Er is op het 
noordelijk deel nog een enkele kavel 
vrij waarover gesprekken plaatsvin-
den. Het zuidelijk deel moet nog hele-
maal ingevuld worden. Daar begint 
zich al een voorzichtige verkaveling 
af te tekenen.’ Q uaak denkt dat het 
dit jaar met de kandidaten tot een 
besluit komt. Het noordelijk deel is 
al geruime tijd bouwrijp en is klaar 
om bebouwd te worden. De onderne-
mers zijn op dit moment in de weer 
met ontwerpers en architecten. Medio 
2009 zijn daar de eerste bouwacti-
viteiten te verwachten. ‘Daarvoor is 
het nodig dat kabels en leidingen de 
grond ingaan. De nutsbedrijven gaan 
pas aan de gang als er bijna gebouwd 
gaat worden. Kort daarvoor dus’, 
aldus Q uaak. Hij verwacht dat in 
maart, april. Op het moment dat er 
gebouwd wordt gaat het hek erom-
heen dicht en is het terrein minder 
toegankelijk.

Z uidelijk deel
‘Nu gaan we ons richten op het bouw-
rijp maken van het zuidelijk deel. 
Medio maart worden daar de bomen 
waarvoor vergunning is gekapt. Ver-
volgens wordt het wat rustiger en 
komen procedures op gang die nodig 
zijn voor het saneren van de bodem.’ 
Q uaak vertelt dat een laag van ander-
halve meter helemaal weggehaald 
wordt. Het gaat om 30.000 kubieke 
meter grond. ‘Er zal dan heel veel 

grondtransport zijn. Verwacht wordt 
dat een aantal werkzaamheden tege-
lijk kunnen lopen. Het echte bouwrijp 
maken kan na de zomer van 2009 
plaatsvinden.’ Het bestemmingsplan 
is door Raad van State goedgekeurd. 
De erfdienstbaarheidsprocedure is 
daaraan gelinkt. De verwachting is 
dat de rechter daarover eind 2009 
uitspraak doet. ‘We willen het bouw-
rijp maken en de procedure rond 
de erfdienstbaarheid gelijk op laten 
lopen.’ De komende twee jaar gaan 
de ondernemers zich op het zuidelijk 
deel vestigen. Als laatste moet er nog 
een rotonde aangelegd worden op de 
kruising Biltse Rading en Groene-
kanseweg. Dit gebeurt als de bouw-
werkzaamheden zo goed als klaar 
zijn. Gedacht wordt in 2011. 
Tijdens de werkzaamheden wor-
den op de website van de gemeente 
veelgestelde vragen met antwoor-
den bijgehouden. Regelmatig zijn er 
info-ochtenden, die in de plaatselijke 
media aangekondigd worden. Pro-
jectleider Bram Q uaak is per e-mail 
bereikbaar op larenstein@ debilt.nl.
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www.dejong-greven.nl

Meijers en Z n BV
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Groenekan 0346 -  21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Bomenkappen voor L arenstein begonnen
door  G uu s  G eebe l

O m het zuidelijk deel van bedrijventerrein L arenstein bouwrijp te maken is dinsdag 10 februari begonnen 
met het kappen van bomen. O p 9 februari werden omwonenden in het H.F. W ittecentrum in De Bilt 

geï nformeerd over de werkzaamheden die de komende tijd staan te gebeuren.

H et  k appen van bom en m oet  voor hal f  
m aart  k laar z ij n.

P roj ec t leid er B ram  Q u aak  vert elt  
om w onende n w at  z ij  de  k om ende  t ij d 
k unne n verw ac ht en.

I nformatiebijeenkomst 
Hooge Kampse P las geslaagd

Woensdag 4 februari jl. hebben de Stichting Het Utrechts Landschap en 
initiatiefnemer ingenieursbureau Dekker Van de Kamp tijdens een informa-
tiebijeenkomst in de bijzondere omgeving van Fort Voordorp de plannen 
toegelicht die zij hebben met de nabij gelegen Hooge Kampse Plas. Er is 
een plan ontwikkeld de plas opnieuw in te richten. Door verondieping van 
de plas en het flauwer maken van de oevers moet de natuur de kans krijgen 
zich verder te ontwikkelen.

Het betrof een inloopmiddag en -avond, waarbij door een ieder de plan-
nen en bijbehorende onderzoeken bekeken konden worden en aan de des-
kundigen vragen gesteld. De bijeenkomst is goed bezocht. Er waren veel 
geï nteresseerden aanwezig zoals bewoners van de Groenekanseweg en de 
Voordorpsedijk, recreanten, natuurverenigingen, waaronder o.a. de Vogel-
wacht, de gemeente en het waterschap.

Z invol
De aanwezigen kregen na een persoonlijke inleiding van de initiatiefnemer 
de gelegenheid om vragen te stellen. Van deze gelegenheid werd door 
de bezoekers goed gebruik gemaakt. Er zijn vele zinvolle opmerkingen 
gemaakt, waarmee bij de verdere uitwerking rekening wordt gehouden. 
Alle aanwezigen die hun adres hebben ingevuld op de presentielijst worden 
persoonlijk op de hoogte gehouden. Binnen enkele weken zullen de defini-
tieve vergunningsaanvragen bij de overheid worden ingediend.

D e H ooge K am ps e P las , gez ien vanaf  de  Voordor ps edi j k  ( f ot o H vdB ) .

P lannen voor 
Beukenburg van de baan
Beukenburg wordt definitief geen woonzorgcomplex. Wethouder Ditewig 
wil nadrukkelijk de provincie betrekken bij de oplossing die gevonden is. 
Voor de ontwikkeling van een woonzorgcomplex op de locatie in De Leijen 
wordt komende maanden nader onderzoek gedaan. Er is een klankbord-
groep gevormd om de buurt bij de onderzoeken en de mogelijke ontwikke-
ling te betrekken.
 
Mensen die een bezwaarschrift hebben ingediend tegen de bouwvergunning 
op Beukenburg krijgen formeel bericht over het definitief niet doorgaan van 
de bouw van het woonzorgcomplex op Beukenburg. De gemeente koopt 
de grond van projectontwikkelaar Burgland. De opstallen op het landgoed 
worden binnen enkele weken gesloopt. Op dit moment is niet aan te geven 
of Beukenburg geheel groen zal blijven. Wellicht wordt er een landgoed 
gerealiseerd in de vorm van enkele woningen. [GG]



Bijeenkomsten in de 
W oudkapel 

Zondag 22 februari a.s. van 10.30 tot 11.30 uur is er in de Woudkapel een 
Bezinningssamenkomst met als inleider Ron Dunselman. Het thema is 
‘Verlies je om je te vinden’. Ron Dunselman ( 1945)  is van beroep GZ-psy -
choloog en kunstzinnig therapeut. Sinds 1996 is hij voorzitter en secretaris-
generaal van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Hij werkte bijna 
30 jaar met drugsverslaafden als behandeleindverantwoordelijke binnen de 
stichting Arta, waarvan hij medeoprichter was. Over het thema zegt hij: 
‘Ons leven is aan enorme veranderingen en versnellingen onderhevig. Elke 
levensfase vraagt om nieuwe houdingen en keuze' s. Wat achter te laten, 
wat nieuw te ontwikkelen?  En hoe dit te doen?  Wellicht kan het leven een 
ontwikkelingsweg en misschien zelfs een inwijdingsweg worden om tot 
het wezen van de dingen en van mezelf te komen.’ De bijeenkomst is in 
De Woudkapel, Beethovenlaan 21 ( hoek Sweelincklaan)  te Bilthoven. De 
toegang is vrij, collecte na afloop.
Op dinsdag 24 februari om 20.00 uur  is Marleen Kaptein de inleidster. Zij is 
initiatiefnemer van het project EVA-Lanxmeer in Culemborg: een landelijk 
voorbeeld voor duurzame en ecologische stedenbouw. Een project dat nu 
bijna voltooid is. Participatie van bewoners verhoogt de belevingswaarde en 
de betrokkenheid van mensen bij hun omgeving. Duurzame ontwikkeling 
vergt nauwe disciplinaire samenwerking van alle betrokken partijen, zowel 
bij stadsuitbreiding als bij renovatieprojecten. Ook deze bijeenkomst is in 
De Woudkapel, Beethovenlaan 21 ( hoek Sweelincklaan)  te Bilthoven. De 
toegang is vrij, collecte na afloop.
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P .K.N. -  O ntmoetingskerk 
Maartensdijk 

22 februari - 9.30 uur 
Mevr. A. van Halsema

H et  R egionaal U t rec ht s  M annenk oor 
o.l .v . J aap J an H unz e verleent  

m ede w erk ing. 

Kapel Hollandsche R ading
22 februari geen dienst 

S t. Maartenskerk Maartensdijk
21 februari  - 19.00 uur en 

22 februari - 10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
22 februari - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P .K.N. -  Herv. Kerk Groenekan
22 februari - 10.00 uur
Ds. C. Evers, Putten

22 februari - 18.30 uur
Ds. R.H. Kieskamp, Lienden

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
( De Nijepoortschool)

22 februari - 10.30 en 18.00 uur
Eerwaarde hr. E. van Baren, 

Vriezenveen

Ned. Ger. Kerk W estbroek
22 februari - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P .K.N. -  Herv. Kerk W estbroek
22 februari - 10.00 uur
Ds. M. van der Zwan

22 februari - 18.30 uur
Ds. A. Simons, Vinkeveen

P .K.N. -  Herv. Kerk 
L age V uursche 

22 februari - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

22 februari - 18.30 uur
Ds. J. Brouwer, Epe

 De Vierklank 2 18 februari 2009

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

O p veler verzoek 
in de W ereldwinkel

 
Er blijkt veel belangstelling voor de kleurige sjaals. De Wereldwinkel heeft 
weer een nieuwe voorraad ingeslagen. Ook kan er weer voldaan worden 
aan de vraag naar de Pinotage-wijnen, populair om de fruitige afdronk. De 
collectie sieraden en cadeauartikelen is opnieuw aangevuld en ververst. Op 
verzoek zijn er setjes van vier limonadeglazen met bloemmotief. Oud en 
vertrouwd blijft het assortiment koffie, thee, rijst, sauzen, versnaperingen 
en nog veel meer. Alles van de gegarandeerde wereldwinkelkwaliteit en 
ingekocht via menswaardige Fair-trade-formule. U treft de verkooptafels op 
zaterdag 21 februari tussen 10.00 en 16.00 uur in de hal van Dijckstate.Z endingsavond over I ndonesië

Woensdag 25 februari a.s. belegt de Evangelische Gemeenschap Biltho-
ven en Omgeving een zendingsavond over Indonesië, verzorgd door de 
Stichting Asian Care. Belangstellenden zijn hartelijk welkom in de Pool-
sterschool, Poolsterlaan 2 te Bilthoven. De aanvang is om 19.30 uur en de 
toegang is vrij. Inlichtingen vooraf: Ina, tel. 030 6035463 of Peter, tel. 030 
2283034.

S tamppot, Helpdesk 
ME NS  en informatie

Dinsdag 24 februari a.s. van 19.30 tot 21.30 uur wordt er in Maartens-
dijk een speciale avond georganiseerd waarbij geï nteresseerden kunnen 
kennismaken met de Helpdesk MENS en een informatiemarkt kunnen 
bezoeken met ondersteunende organisaties waarnaar vanuit de Helpdesk 
regelmatig wordt doorverwezen. De organisaties zijn: Zorgloket gemeente 
De Bilt, Handje Helpen, MEE, Reinaerde, Vrijwilligers van de Terminale 
Zorg Thuis, Gehandicaptenplatform, Steunpunt Mantelzorg en de adviseur 
Wonen, Welzijn en Zorg. Ook de Helpdesk is geopend. Voordat al deze 
informatie kan worden ontvangen kan men gebruik maken van het Stamp-
pottenbuffet in het Wijkrestaurant Maertenshoek. Mensen kunnen hier 
gezellig samen eten van maandag tot en met vrijdag tussen 12.00 en 13.30 
uur en tussen 17.00 en 18.30 uur. Ook in het weekend kan men hier terecht 
tussen 12.00 en 13.30 uur. Dinsdag 24 februari wordt, na het Stamppotten-
buffet ( voor acht euro)  de koffie met de Maertenshoekpunt gratis aangebo-
den. Zoals elke dinsdagavond is er ook deze dinsdag gewoon weer de SWO 
inloop met spelletjes in het restaurant [MD].

' Gouden I dealen'  te koop
' Gouden Idealen'  van het Academisch Hospice Demeter ( eerder gepresen-
teerd in de Vierklank van 14 januari 2009)  geeft een beeld van de idealen 
waarmee professionals en vrijwilligers daar werken, want ' niemand werkt 
zóm aar in een hospice' . De fraai vormgegeven bundel illustreert hun ide-
alisme met beelden en gedichten. De publicatie kan ook gebruikt worden 
als verjaardagskalender en notitieboekje. ' Gouden Idealen'  is niet alleen 
te koop op de website van het hospice, www.demeter.nl, maar nu ook bij 
van der Neut aan de Groenekanseweg 5/ 13 in Groenekan en Boekhandel 
Bouman aan de Hessenweg 168 in De Bilt. De bundel kost 12,50 euro en 
de opbrengst komt ten goede aan het hospice. [FK]

Het is oppassen voor allerlei wrakken
als je snel de trein wil gaan pakken
straks zijn ze weer weg
en zit je niet met die pech
omdat de politie weer stickers gaat plakken

G uus  G eebe l Limerick

D egene di e ik  lief  he b v erlaat  ik ,
om  de gene di e ik  lief  had t e z oek en.

L ieve m am ,
R us t ig gaan s lapen en niet  m eer w ak k er w orde n,

dat  w as  j e w ens  w ant  j e k on niet  m eer.
Voor ons  w ilde  j e nog leven m aar ui t einde lij k  m oes t  j e de  s t rij d opge ven.

“ L ieve m am  w e houde n van j e z oals  j e van ons  gehoude n he bt .”

Na een leven van zorg en aandacht voor ons allen is tot onze droefheid 
van ons heengegaan mijn lieve vrouw, moeder en oma

S ophia W ilhelmina R eumerman- R ose

“Zus”

op 51 jarige leeftijd.

 Dik Reumerman

 Dik en Andrea
 Fia en Pierre
 kleinkind, Sophia
 en verdere familie
Utrecht, 14 f ebruari 2009

D. Reumerman
Karel Doormanplein 8
3601 TA  Maarssen

De plechtigheid voorafgaande aan de begrafenis zal plaatsvinden op 
donderdag 19 februari om 11.00 uur in gebouw “ Rehoboth” , Kerkdijk 10 

te Westbroek ( achter de Hervormde Kerk) .

Na de plechtigheid komen we samen in gebouw “ Rehoboth” ,
waar er gelegenheid is de familie te condoleren.

Liever geen bloemen
Geen bezoek aan huis
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De Dorpsvisie Groenekan is het eind 
van een traject dat ontstond bij het 
zoeken naar oplossingen voor een 
nieuwe locatie voor de Nijepoort-
school en de bereikbaarheid van 
hockey club Voordaan. Wethouder 
Ditewig vertelt dat toen meerdere 
knelpunten in beeld kwamen er de 
behoefte ontstond aan een plan van 
aanpak voor het gehele gebied. ‘Tij-
dens een grote bijeenkomst met de 
bewoners werden wat visies gepre-
senteerd en werd het Bureau Noord-
peil erbij betrokken. De dorpsraad 

was op dat moment in oprichting. Er 
zijn toen keukentafelsessies gekomen 
die uiteindelijk zijn uitgebouwd tot de 
Dorpsvisie Groenekan’, aldus de wet-
houder. ‘Aan het eind van het proces 
kunnen we zeggen dat er kwaliteit is 
neergelegd. De leermomenten daar-
uit kunnen we gebruiken bij andere 
kernen.’

W ensen bewoners
‘De problemen waarover we spreken 
hebben hoofdzakelijk met ruimtelijke 
ordening te maken. Sociale zaken, 

zoals huisvesting van ouderen, zijn 
niet aan de orde geweest bij het 
opstellen van de visie’, aldus Marius 
van den Bosch. Bij het ontwikkelen 
van een visie kwam duidelijk naar 
voren dat de bewoners van Groe-
nekan het dorp graag groen willen 
houden en geen grote infrastructurele 
projecten willen. ‘Het natuurlijke en 
culturele erfgoed moet zoveel moge-
lijk in stand blijven.’ 
Van den Bosch zegt verder dat bij 
de bevolking de angst leefde dat de 
gemeente zaken zou opleggen. Wat 
er gebeurde was dat de gemeente de 
Groenekanse gemeenschap is gaan 
faciliteren bij het opstellen van de 
dorpsvisie. Er is daarbij goed op gelet 
dat wij onze standpunten en ideeën 
uitgebreid naar voren konden bren-
gen. Op deze voor De Bilt unieke 
aanpak en op het eindresultaat mogen 
we trots zijn.’

C ommunicatie
Tijdens het ontwikkelingsproces kon 
iedereen uit Groenekan inbreng leve-
ren. ‘Er waren verschillen in opvat-
ting, maar in deze visie is getracht 
de grootste gemene deler te vinden. 
De problemen en oplossingen zijn in 
kaart gebracht maar nog niet opge-
lost.’ Van den Bosch heeft de werk-
wijze van de gemeente tijdens het 
opstellen van de visie als heel positief 

ervaren. ‘We willen daar graag op 
dezelfde wijze of nog sneller mee 
doorgaan. We gaan ervoor zorgen dat 
de visie nu niet in een bureaula kan 
verdwijnen.’ De gemeenteraad moet 
de visie nog goedkeuren. Van den 
Bosch is benieuwd naar de manier 
waarop de vervolgstappen op de visie 
worden aangepakt en vormgegeven. 
‘Communicatie is wat ons betreft een 
van de belangrijkste middelen om 
een goede verstandhouding te verze-
keren.’ De dorpsraad constateert dat 
de communicatie nog niet altijd loopt 
zoals is afgesproken. 

O pmaat
Burgemeester Gerritsen zegt dat de 
gemeente een proces als in Groenekan 
graag faciliteert. ‘Mensen hebben zelf 
de beste gevoelens bij hoe hun woon- 
en leefomgeving eruit moet zien. Ik 
denk dat wat in Groenekan gebeurd 
is, een mooie opmaat is naar wat we 
ook in andere kernen van deze mooie 
gemeente kunnen doen. Dus dat we 
bij mensen te rade gaan over hoe ze 
denken dat hun dorp eruit moet zien. 
Welke voorzieningen, welke toekomst  
Het moet groeien in de harten van de 
mensen die er wonen.’ 

Keukentafelsessies resulteren 
in Dorpvisie Groenekan

door  G uu s  G eebe l

Dorpsraadvoorzitter Marius van den Bosch overhandigde woensdag 1 1 februari in gemeentehuis Jagtlust 
de Dorpsvisie Groenekan aan wethouder Arie- Jan Ditewig. V an den Bosch benadrukte dat dit een proces 

vanuit de Groenekanse gemeenschap is geweest. ‘W e hebben alleen gebruik gemaakt van de deskundigheid 
die de gemeente ons bood om het voor elkaar te krijgen. I n onze ogen is het proces goed gelopen en ik denk 

dat iedereen in Groenekan daar tevreden over is.’

D orps raadv oorz it t er M arius  van de n B os c h overhandi gt  de  D orps vis ie G roe-
nek an aan w et houde r A rie- J an D it ew ig.

D e aanw ez ige lede n van de  D orps raad G roenek an. V.l .n.r . W im  van Sc hai k , 
T ru di e Si egerink , M arius  van de n B os c h , F rank  K lok  en N el H ollande r. 

Als men al jarenlang autorijdt, staat 
men er niet meer bij stil hoe belang-
rijk het is de vaardigheid door ‘bij-
scholing’ op peil te houden. Veilig 
Verkeer Nederland ( VVN)  en andere 
overkoepelende organisaties kennen 
dit belang maar al te goed. Daarom 
nodigt Afdeling De Bilt van VVN 
iedere automobilist vanaf de leeftijd 
van 50 jaar en woonachtig in de 
gemeente De Bilt uit deel te nemen 
aan de ‘opfriscursus voor automobi-
listen. Deze bijscholing is ook wel 
bekend onder de naam ‘BROEM’.

De vrijwillige rijvaardigheidstrai-
ning wordt gehouden op maandag 30 
maart 2009 van 9.00 tot 12.00 uur en 
bij voldoende belangstelling ook van 
13.00 tot 16.00 uur. De locatie waarin 
en vanuit de training plaatsvindt is 
het gebouw ‘Dijckstate’, Maertens-
plein 96 te Maartensdijk. De organi-
satie van deze training vindt plaats in 
nauwe samenwerking met de SWO de 
Zes Kernen De Bilt en Autorijschool 
Doornenbal. Ook vanuit de Gemeente 
De Bilt wordt deze bijscholing onder-
steund.

Deelnemen? W aarom?
De vraag ‘waarom’ zou beantwoord 
kunnen worden met ‘waarom niet?  
Hoe lang geleden is het rijbewijs 
behaald?  Wat is er allemaal veranderd 
in regelgeving, in verkeersgedrag, in 

wegsituaties, enz. ‘Waarom niet? ’, 
terwijl men overal bijscholingscur-
sussen moet volgen om bij te blijven 
en zelfs om bevoegdheden te kunnen 
blijven behouden. Het verkeer is een 
serieuze zaak waar ook serieus mee 
behoort om te worden gegaan. Daar-
om zetten Veilig Verkeer Nederland 
en anderen zich in om de mogelijk-
heid te bieden om vaardigheden in het 
verkeer vrijwillig te optimaliseren. 
En: het is een ‘opfriscursus’ is en 
geen examen. 

I nhoud en kosten
De cursus bestaat uit de volgende 
onderdelen:
1)   Theorie, waarin de ( nieuwe)  ver-

keersregels worden behandeld;
2)   Ogentest en reactietest en even-

tueel gehoortest;
3)   In de eigen auto ruim een half uur 

rijden naast een bevoegde ritadvi-
seur. Na afloop van de rit worden 
de bevindingen met de deelnemer 
besproken.

Tijdens de cursus en na afloop ervaart 
men dat er weer de nodige ken-
nis is opgedaan. Hiervan zal iedere 
automobilist, die zich in de heden-
daagse verkeersdrukte begeeft, profijt 
hebben. Voor deze leerzame ochtend 
of middag betaalt iedere deelnemer 
slechts 15 euro. Na afloop van de 
opfriscursus ontvangt iedere cursist 
een certificaat en een verkeersboek.

Aanmelden 
Schriftelijk of telefonisch bij het 
secretariaat van de SWO de Zes Ker-
nen De Bilt, Maertensplein 96, 3738 
GR Maartensdijk; tel: 0346 214161;  
of eventueel in De Bilt op het adres 
Jasmijnstraat 6, 3732 EC De Bilt; tel. 
030 2203490.

De aanmelding sluit zodra het maxi-
mum aantal deelnemers is bereikt, 
doch uiterlijk op 18 maart 2009. 

Bingo
Vrijdagmiddag 20 februari is er 
Bingo in de recreatieruimte van Dij-
ckstate, om 14.15 uur. Kom gezellig 
voor een babbeltje en een kopje kof-
fie of thee en Henny laat de balletjes 
weer rollen. Er zijn weer mooie 
prijsjes te winnen!
 
O ptreden Accordeonvereniging
Al 51 jaar maakt de ‘Eerste Maars-
sense Accordeon Vereniging’ 
muziek. De vereniging bestaat uit 
40 leden en speelt o.l.v. Lona Spin-
hoven en Tim Fletcher. Dit orkest 
heeft een breed repertoire van lichte 
klassieke luisterliedjes tot gezellige 
meezingers. Vrijdag 27 februari om 
19.30 uur in de recreatieruimte van 
Dijckstate. Kosten: € 4,00 incl. kof-
fie of thee.
 
C omputercursussen
E x cel is een zeer veel gebruikt 
rekenprogramma ( spreadsheet) . Het 
is een uitstekend hulpmiddel voor 

rekenwerk en administratief werk. 
Wanneer u een beetje kunt werken 
met Excel kan dat u veel werk 
besparen en in ieder geval ziet uw 
werk er professioneel uit. Het is 
een korte cursus, waarin u veel kunt 
leren. Start dinsdag 3 maart a.s. 
om 10.00 uur tot 12.15 uur in het 
computerleslokaal bij de SWO in 
Dijckstate in Maartensdijk. Kosten 
voor 7 lessen, € 70,00. 

E - mail en I nternet In deze cursus 
leert u surfen op Internet en het 
ontvangen en verzenden van e-mail. 
Het is een boeiende wereld van 
snelle communicatie en informatie. 
Start woensdag 25 maart om 14.00 
uur tot 16.15 uur, in het computer-
leslokaal bij de SWO in Dijckstate 
in Maartensdijk. Kosten voor 4 les-
sen, € 40,00.
Om aan deze cursussen te kunnen 
deelnemen dient u in het bezit te 
zijn van een PC en de basiscursus 
PC te hebben gevolgd of tenmin-
ste hetzelfde niveau van kennis en 
vaardigheid te bezitten. Voor de 
cursus wordt gebruikt gemaakt van 
Windows X P en Office 2000. Voor 
aanmelden of inlichtingen: SWO 
vestiging Maartensdijk, tel: 034 6 
214161.

V aardig blijven in het verkeer

O ok  d e t h eorie w ord t  u it geb reid  
be hande ld. N et  als  eerde re j aren w ordt  er w eer een reac t iet es t  af genom en.



Adverteren in 

De V ierklank!

I ets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen inktpatronen

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Bistro-krieltjes .......... 500 gram 0,99

Pluksla ................ zak 150 gram 0,99

Perssinaasappels .......... 2 kilo 1,99

Ananas ......................volle bak 0,99

Mooie Roerbakgroente 0,99
1,5 kilo

v/h huis       400 gram

Alleen donderdag
Alle Rauwkostsalades .................................................

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

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

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

200 gram

1,00

De allerbeste

Vers gesneden

Verse

0,99 Roerbakgroente
Landwaart groente en fruit

Kapucijnerschotel ............................100 gram 0,79

Chili con carne ...............................100 gram 0,79

Snijbonenschotel .............................100 gram 0,79

Voorgekookte

Vers van de Traiteur

Elstar 

Handappelen

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

RENAULT AVANTIME 3.0 V6, ZWART MET., ZWART LEDER, ABS, CLIMATE C., 
CRUISE C., RAD/CD/NAV, AIRB., PARKEERS., TREKH., LMV, 153.000 KM ...........................  '02 €.  9.950,- 

PEUGEOT

107 1.0 16V, ZILV. GRIJS MET., RAD/CD, AIRB., SB, 25.000 KM ............................................  '06 €.  6.950,-
206 1.1 X-LINE, D. BLAUW MET., SB, RAD/CD, AIRB., 97.000 KM .........................................  '00 €.  4.250,- 
206 SW 1.6 16V AUT., ZWART MET., CLIMATE C., RAD/CD, LMV, 56.000 KM .......................  '05 €.13.950,-
306 1.4 BREAK, GRIJS MET., AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, TREKH., 140.000 KM ...............  '98 €.  3.950,-
307 BREAK 1.6 16V AUT., D. GROEN MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, 
CRUISE C., RAD/CD, ABS, AIRBAGS, 49.000 KM ..................................................................  '03 €.11.950,- 
307 2.0 HDI 5DRS, L. GROEN MET., ABS, AIRCO, ER, CV, SB, AIRB., 131.000 KM ..............  '02 €. 5.950,-
307 SW 1.6 16V LPG G3, GRIJS MET.,CRUISE C., CLIMATE C., ER, CV, SB, PARKEERS., 
RAD/CD/NAV, AIRB., 149.000 KM ..........................................................................................  '03 €.  8.750,-
406 2.0 16V COUPE, GROEN MET., AIRCO, ABS, ER, CV, SB, AIRB., 156.000 KM ..............  '98 €.  4.450,-
407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C., ABS, RAD/CD/TEL, 
PARKEERS., CLIMATE C., LMV, AIRB., REGENS., 175.000 KM .............................................  '05 €.11.750,-
807 2.0 HDI AUT., D. GRIJS MET., RAD/CD/NAV, LMV, ABS, AIRB., ESP, CRUISE C., 
CLIMATE C., REGENS., HALF LEDER INT., 157.000 KM ........................................................  '06 €.15.945,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN XSARA BREAK 1.4, GRIS ICELAND, ER, CV, SB, ABS, AIRB., 98.000 KM ............  '01 €.  4.950,- 
CITROEN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C., ER, CV, SB, RAD/CD, 
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C., 75.000 KM ...............................................................................  '06 €.15.950,-
CITROEN C8 2.2 16V LPG G3, D. GRIJS MET., CRUISE C., CLIMATE C., 2X SCHUIFD., 
LMV, PARKEERS., REGENS., RAD/CD, TREKH., 200.000 KM ...............................................  '04 €.13.950,-
CITROEN PICASSO 1.8 16V CHRONO, PAARS/GRIJS MET., ER, CV, SB, CLIMATE C., 
CRUISE C., RAD/CD, ABS, 101.000 KM ..................................................................................  '06 €.10.950,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V AUT LPG G3, D. BLAUW, CC, CLIMATE, 200.000 KM ................  '02 €.  5.950,-
RENAULT KANGOO 1.5 DCI, WIT, SCHUIFDEUR, AIRCO, ER, CV, SB, 23.000 KM (EX BTW)  '07 €.  9.250,-

BUDGET CARS
RENAULT MEGANE 1.9 D 5DRS, D. BLAUW MET., AIRCO, ER, CV, SB, 185.000 KM  ...........  '98 €.  2.500,-
PEUGEOT 806 2.0, D. GRIJS MET., ER, CV, SB, 2X SCHUIFDEUR ......................................  '95 €.  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
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Een pedicure doet meer dan alleen 
maar het knippen van nagels. Een 
pedicure desinfecteert voeten, ver-
wijderd eeltranden en likdoorns en 
maakt ingroeiende nagels los. Sandra 
Floor- van der Horst geeft daarnaast 
ook nagelcorrecties en voetmassages. 

S tandaardbehandeling
Sandra werkt al jaren als verzorgen-
de. Momenteel in een verpleeghuis 
met 23 dementerende ouderen waar 
ze zelfstandig nachtdiensten draait. 
‘Zorgen past bij me, ik voel me er 
goed bij. Om er toch ook iets anders 
naast te doen heb ik gekozen voor het 
vak van pedicure. Ook hier zit weer 
het zorgen voor anderen in, maar 
dit kan ik in mijn eigen praktijk aan 
huis doen, op tijdstippen die mij het 
best uitkomen’. In het midden van de 
rustig ogende praktijkruimte staat een 
grote behandelstoel. Aan de zijkanten 

staan apparaten en voetverzorgings-
producten opgesteld. Een keukenblok 
maakt de inrichting compleet. San-
dra werkt bewust met een standaard 
behandeling waarbij alle mogelijke 
voetproblemen direct worden aan-
gepakt. Maar er kan meer: zo is het 
mogelijk om bepaalde nagelcorrec-
ties uit te voeren. ‘Mensen met een 
kalknagel of schimmelnagel kan ik 
helpen met een cosmetisch oplossing. 
De kalknagel wordt eerst behandeld 
en daarna breng ik dan een speciale 
gelnagel aan over de kalknagel heen. 
De kalknagel krijgt zo alle tijd om te 
herstellen, is niet meer zichtbaar en 
open schoenen kunnen gewoon weer 
gedragen worden. Het is luxe, maar 
speciaal zomers een prima uitkomst’. 

Massage
Sandra heeft zich ook gespecialiseerd 
in Hot/ Cold Stone massages. Hierbij 

worden afgeronde basaltstenen ( hot)  
en marmerstenen ( cold)  gebruikt. 
Deze stenen houden de warmte of 
koude lang vast. De basaltstenen wor-
den opgewarmd in een speciale bak 
met warm water, de marmerstenen 
worden gekoeld in een bak met ijs. 
De afwisseling tussen de warme en 
de koude stenen zorgt voor balans en 
werkt intensiever dan bij een gewone 
massage met de handen. De massage 
wordt zowel met de stenen als met 
de handen uitgevoerd. ‘Eén strijking 
met de steen staat ongeveer gelijk 
aan 10 strijkingen met de hand. Het is 
rustgevend en ontspannend, een echte 
verwen voetbehandeling’. 

S aniya
Sandra heeft haar pedicurepraktijk de 
naam Saniya  meegegeven. Ze heeft 
al jaren belangstelling voor het leven 
en de denkwijze van indianen. Toen 

ze op internet een indiaanse woor-
denlijst tegenkwam stond daar ook 
het woord Zaniya . Het betekend: in 
goede gezondheid zijn. Om er iets 
eigens aan te geven heeft ze de eerste 
letter vervangen door de eerste letter 

van haar voornaam. Voor meer infor-
matie over deze pedicurepraktijk en 
de behandeling is Sandra bereikbaar 
op telefoonnummer 0346 214714 of 
mobiel 06 44222824 of via de mail 
saniya @ xs4a ll.nl

P edicurepraktijk S aniya V oetverzorging
door  M arij k e D rieenhui z en

S andra Floor- van der Horst is op 6 oktober 2008  begonnen met haar pedicurepraktijk aan huis 
aan de Nieuwe W eteringseweg 80 in Groenekan. Z e is gediplomeerd pedicure en heeft zich aangesloten 

bij de brancheorganisatie P roV oet. 

Sandr a:  ‘ Z orgen pas t  bi j  m e, ik  voel m e er goed bi j . D it  k an ik  in m ij n eigen 
prak t ij k  aan hui s  doe n, op t ij ds t ippen di e m ij  he t  be s t  ui t k om en’ .

Gemeente gaat 
minimabeleid verruimen

door  G uus  G eebe l

‘De kwaliteit van de samenleving kun je aflezen aan de manier waarop 
je voor kwetsbare mensen zorg draagt’, vindt wethouder Mittendorff. 

Hij gaf op dinsdag 10 februari een toelichting op het voorstel 
van B en W  om het gemeentelijk minimabeleid te verruimen. 

Het college heeft de voorstellen ontwikkeld om het minimabeleid 
een stevige impuls te geven. 

De conceptnota ‘Gemeentelijk 
minimabeleid De Bilt 2009’, waar-
in de voorstellen zijn uitgewerkt, 
wordt binnenkort in de commissie 
Burger&Bestuur besproken. Op dit 
moment ligt de nota voor inspraak 
bij de cliëntenraad. Mittendorff 
vertelt dat omliggende gemeenten 
met elkaar op minimabeleid zijn 
vergeleken. ‘Daar blijken allemaal 
verschillen in te zitten. Naast lande-
lijke regelingen, die overal worden 
uitgevoerd, heeft elke gemeente ook 
nog een lokaal minimabeleid. De 
Bilt stond bij die vergelijking wat 
extra voorzieningen betreft in de 
middenmoot.’

Financië n
De wethouder constateert dat alle 
politieke partijen in de gemeenteraad 
opkomen voor de minima. De ver-
ruiming betekent in financiën dat het 
college de 200.000 euro die in 2008 
aan minimabeleid werd uitgegeven 
in 2009 verdubbelt tot 400.000 euro. 
In de volgende jaren oplopend tot 
42 3.000 euro. Het college vindt dat De Bilt wat betreft minimabeleid een 
bovengemiddelde gemeente moet zijn. ‘Er is door het Rijk extra geld vrij-
gemaakt voor armoedebeleid, dat we gaan inzetten. We gaan de raad ook 
voorstellen er als gemeente een stevig bedrag bij te leggen. In de begroting 
is ruimte voor nieuw beleid. Een van de voorstellen, die de raad heeft over-
genomen, was extra geld voor het minimabeleid.’

V oorstellen
Er zijn allerlei regelingen voor minima die gebaseerd zijn op 100 procent 
van het minimum inkomen. Dat wordt in het voorstel opgetrokken naar 110 
procent. De doelgroep van de U-pas wordt daardoor aanzienlijk uitgebreid. 
Andere maatregelen zijn een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan 
de collectieve ziektekostenverzekering, een bijdrage in het openbaar ver-
voer en gratis sportmogelijkheden voor kinderen via de U-pas. De eigen 
bijdrage voor hulp bij het huishouden vervalt voor de groep tot 110 procent 
van het minimumloon. De gemeente telt 394 bijstandsgerechtigde huishou-
dens ( 462 personen) . Het aantal personen met een inkomen tot 110 procent 
van het minimumloon bedraagt 4.654. Mittendorff meldt dat mensen met 
een U-pas die ook heel vaak gebruiken. ‘Ze zijn er heel tevreden over.’ 
Het college gaat ervoor zorgen dat de burger met een laag inkomen goed 
geï nformeerd wordt over alle inkomensondersteunende voorzieningen. De 
verwachting is dat de nota in mei door de gemeenteraad behandeld wordt.

T onny  B it t er,  voorz it t er van d e  
C lië nt enraad Soc iale Z ak en D e B ilt .

Irene werkt momenteel aan een nieuw 
televisieprogramma voor SBS6: ‘De 
Verbouwers X X L’. In dit vernieuwen-
de verbouwingsprogramma draait het 
eens een keer niet om de klusteams 
en styl istes, maar om de huiseige-
naar zelf. In iedere aflevering staat 
een provincie centraal waarin telkens 
verschillende gezinnen tegen elkaar 
‘strijden’ om de mooiste verbouwing 
van Nederland. 

O ok hier
Ook in de provincie Utrecht is eind-
redactrice Irene op zoek naar mensen, 
die op korte termijn met een kleine 
verbouwing starten of die net begon-
nen zijn met een verbouwing ( denk 
aan keukens, slaapkamers ed.) . 
Voor de deelnemers zit er uiteraard 
een leuke prijs aan vast. Dus wan-
neer lezers van De Vierklank willen 
strijden voor de ‘beste verbouwer van 
Nederland’, dan kunnen zij zich aan-
melden en zodoende de kans lopen een 

gedeelte van de verbouwing terug te 
winnen. Wil jij meedoen aan De Ver-
bouwers X X L?  Download op www.
deverbouwersxxl.nl het formulier en 
schrijf je in. Stuur het samen met foto’s 

van de kandidaten en de locatie welke 
verbouwd gaat worden per email naar  
deverbouwersxxl@ idtv.nl.
Ook voor meer info: 
www.deverbouwersxxl.nl

O proep door oud- Maartensdijkse
door  H enk  van de  B unt

I rene Brouwer woonde in Maartensdijk bij haar ouders L een en Ali Brouwer aan de Merellaan 
in Maartensdijk tot ze in 1995 naar P arijs vertrok. Haar ouders verhuisden in 1996 naar Z eewolde, 

toen het exp editiebedrijf Brovis domicilie koos in Z eewolde; é é n van de zes gemeenten van de 
Nederlandse provincie Flevoland, die drooggelegd is in de 20e  eeuw. 

Teruggekeerd uit de Franse hoofdstad vestigde I rene zich in Hilversum. 

D e ou d - M aart ens d ij k s e eind red ac t ric e I rene B rou w er is  voor h aar  
t v- program m a op z oek  naar m ens en, di e op k ort e t erm ij n m et  een k leine ver-
bouw ing s t art en.

Vanaf heden is het mogelijk bij WVT 
in te schrijven voor een nieuwe dans-
activiteit: Gyps y swing.  De ontwikke-
ling van de zigeunermuziek heeft niet 
stilgestaan, moderne nummers zijn 
overal ter wereld bekend geworden. 
Vaak onder de noemer Balkan beats 
of Gyps y Swing. Deze vormen een 
swingende aanvulling op traditionele 
zigeunermuziek. Van de dans zien we 
minder, terwijl de zigeuners zoveel 
verschillende passionele dansstijlen 
hebben ontwikkeld. Van de krachtige 
Spaanse flamenco naar zwoele en 
zachte oriëntaalse bewegingen. Tij-
dens de lessen Gyps y Swing wordt 

gewerkt aan sierlijke ( vooral voor de 
vrouwen)  en krachtige ( onder andere 
klapfiguren voor de mannen)  bewe-
gingen op swingende muziek. Met 
een basis uit de traditionele zigeuner 
dansstijlen wordt gewerkt aan een 
‘nieuwe’ danssoort die zowel past 
op de traditionele als de moderne 
zigeunermuziek. In de lessen wordt 
naast aangeleerd materiaal gewerkt 
met improvisatie en eigen bewegin-
gen waardoor de lessen voor verschil-
lende dansniveaus toegankelijk zijn.
De nieuwe activiteit is op dinsdag-
avond van 20.00 tot 21.00 uur. De 
kosten zijn 45 euro voor 15 lessen en 

de start is op 3 maart a.s. Op dinsdag 
24 februari van 20.00 tot 21.00 uur 
is er gratis en vrijblijvend een intro-
ductieles. Aanmelden hiervoor is niet 
nodig.

C reatiefbeurs 
Op zaterdag 25 april organiseert 
WVT de creatiefbeurs. Op deze beurs 
kan iedereen zijn of haar creatieve 
hobby ( ’s)  tentoonstellen. Daarvoor 
kan men zich tot 15 maart schriftelijk 
aanmelden. Voor meer informatie kan 
contact opgenomen worden met tele-
foonnummer 030 2284973 of kijk op 
www.vvsowvt.nl.

Nieuws van WV T



Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

DE LAATSTE RONDE
VANAF DONDERDAG 19 FEBRUARI

EXTRA KASSAKORTING
OP DE HALVE PRIJS!!!

RESTANTEN DAMES-, HEREN- EN KINDERNACHT-
KLEDING: NU EXTRA VOORDELIG

30%

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

Tuinvragen? 
Pieter de Koning, specialist in het ontwerpen en 
aanleggen van bijzondere tuinen, helpt u op weg met:

• cursus tuinontwerpen 
• cursus plantenkennis
• cursus tuinonderhoud

Pieter de Koning Tuinen BV, Dr. Welfferweg 11 B, 3615 AK Westbroek (Utr.)
tel: 0346 - 28 21 40, www.koningtuinen.nl

Tijdens de praktijkcursus tuinontwerpen 

komen alle belangrijke ontwerpaspecten 

aan de orde en gaat u zelf aan de slag 

om een ontwerp te maken. De cursus 

wordt gegeven op 4 donderdagavonden: 

5,12,19 en 26 maart van 19.00 tot 

22.00 uur. Kosten inclusief koffie en 

cursusboek € 175,-

De plantencursus geeft informatie over 

ca. 140 mooie soorten. Gedurende 3 

avonden komen de plus- én minpunten 

van deze planten aan de orde, worden 

misverstanden uit de wereld geholpen 

en uw vragen beantwoord. U kunt deze 

cursus volgen 3 donderdagavonden: 2, 9 

en 16 april van 19.30 tot 22.00 uur. De 

kosten zijn € 80,- inclusief koffie/thee.

In de cursus tuinonderhoud komen vele 

aspecten van onderhoud aan de orde. 

De cursus is binnen, maar met veel 

ruimte voor uw vragen hopen we drie 

afwisselende avonden te beleven, namelijk 

op maandagavond 9,16 en 23 maart van 

19.30 tot 22.00 uur. De kosten bedragen 

€ 80,- inclusief koffie/thee.

Belangstelling of inschrijven? 

Bel ons of kijk op de site

P I E T E R  D E  K O N I N G

T U I N E N

 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.

A a n b i e d i n g
Geurige Hyacinten  bos 3,95

Geurige Fresia's bos 3,95

Anemonen bos 3,95

Druifjes in pot 3 voor 3,95

Bikeshop-Loosdrecht
ood eg  •  CP  oo dre ht

el      
i e ho loo dre ht nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

le trote hni h
n tallatie uro an Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

weekend

Skitaartje
gevuld met kersen en zwitserse room

€ 9,75

Tas Gratis
bij aankoop van

een waldkorn

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

Voor een goede coupe:

gewoon bij HAIRdesque!

Voor de juiste kleur:

ook gewoon bij HAIRdesque!
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adv ert ent ie

Het Maertensplein levendig houden 
en leegstand voorkomen. Dat waren 
de belangrijkste drijfveren van Wim 
Landwaart en Johan de Zeeuw om het 
pand over te nemen van de Lidl. Al 
in 2007 hebben zij de overeenkomst 
gesloten. Op verzoek van de Lidl 
zijn zij tot op heden niet naar buiten 
getreden met hun plannen. Nu de 
sluitingsdatum door de Lidl bekend 
is gemaakt kunnen zij hun plannen 
ontvouwen.

Groter, meer assortiment
Firma Landwaart gaat zijn zaak 
voortzetten in een groot deel van 
het pand van de Lidl. De 500 m2 
vloeroppervlak is een verdubbeling 
van de huidige ruimte twee percelen 
verder. ‘Zowel de winkel als de keu-
ken worden dus flink wat groter. Dat 
geeft ons de mogelijkheid om ons 
assortiment uit te breiden. Het aantal 
soorten kant-en-klaar maaltijden en 
salades bijvoorbeeld gaan we verdub-

belen en er is ook meer ruimte voor 
de catering.’ Wim Landwaart vertelt 
verder dat hij nieuwe ideeën opdoet 
door mee te werken bij onder andere 
Belgische traiteurs en verschillende 
goede restaurants. ‘Ik werk mee en 
houd ogen en oren geopend. Natuur-
lijk hadden we ons ook ergens anders 
kunnen vestigen, maar we zijn trots 
op ons mooie winkelcentrum. Bij-
zonder dat zo iets kan in zo’n betrek-
kelijk klein dorp. Tussen de verschil-
lende winkeliers is er ook een goede 
harmonie, dat alles maakt, dat het 
goed is om hier te blijven’. 

De nieuwe ruimte zal eerst helemaal 
naar wens worden verbouwd en inge-
richt. ‘Dat gaat zeker twee maanden 
duren’. Ergens in mei hoopt Firma 
Landwaart de nieuwe zaak te kunnen 
openen. Het pand dat hij achterlaat is 
inmiddels verkocht, wat de plannen 
hiermee zijn is op dit moment nog 
niet bekend.

 Marskramer
Vanaf de eerste dag dat Johan de 
Zeeuw in Maartensdijk de C1000 
overnam, nu zo’n 7 jaar geleden, 
hoort hij in zijn winkel over het 
gemis van een zaak voor huishoude-
lijke artikelen. Diverse malen is er in 
het verleden overleg geweest en zijn 
er plannen gemaakt voor een Mars-
kramer in Maartensdijk; echter om 
diverse redenen is dit nooit gelukt. 
Nu is er een pand dat groot genoeg is 
voor een Marskramer en de contrac-
ten zijn getekend.

Het is de bedoeling dat na een ver-
bouwing van ongeveer twee maan-
den, begin mei Marskramer de deuren 
zal openen. Marskramer is met 250 
winkels één van de grotere ketens 
in huishoud- en speelgoedartikelen. 
Johan de Zeeuw zal niet zelf Mars-
kramer gaan exploiteren, wie dat wel 
gaat doen bepaalt de firma Marskra-
mer.

L idl maakt plaats voor 
L andwaart en Marskramer 

door  M arij k e D rieenhui z en

Z aterdag 21 februari sluit het filiaal van de L idl aan het Maertensplein in Maartensdijk haar deuren 
definitief. I n het verkoopcontract is vastgelegd,  dat er in het pand de eerste vijf jaar geen 

nieuwe supermarkt mag komen. 

Z at erdag 2 1 f eb ruar i s lui t  h et  f iliaal van de  L idl  aan he t  M aert ens plein in M aart ens di j k  haar  de ur en de f init ief .

Nieuw beheerdersechtpaar 
Dorpshuis W estbroek

Per 1 maart 2009 neemt Petra Grotendorst afscheid als beheerster van het 
Dorpshuis Westbroek en neemt na een periode van vier jaar Hilda Verhoef 
deze functie over. Petra heeft een nieuwe baan gevonden die wat meer 
regelmaat met zich meebrengt. 
In verband met de ingangsdatum van deze nieuwe baan, moest de over-
dracht op redelijk snelle termijn plaatsvinden. Petra zal haar opvolgster 
echter nog met raad en daad bijstaan. De nieuwe beheerster Hilda wordt bij 
haar werkzaamheden geassisteerd door haar echtgenoot Ad en kinderen. De 
familie Verhoef is niet onbekend onder de inwoners van Westbroek. Hilda 
is onder andere actief als medeorganisator van de Sinterklaasintocht in het 
dorp terwijl Ad bestuurslid is van de Oranjevereniging. 
Op vrijdag 6 maart vanaf 20.00 uur is er een bijeenkomst in het Dorpshuis 
van Westbroek om nader kennis te maken met de nieuwe beheerster en 
afscheid te nemen van Petra onder genot van een drankje. Uiteraard zijn ook 
de bij het dorpshuis aangesloten verenigingen hierbij welkom. 

V alentijnsdag 
op het Maertensplein

Afgelopen zaterdag werd het winkelend publiek op het Maertensplein in 
Maartensdijk ontvangen met rode rozen, glühwein en warme chocolade-
melk. De winkeliersvereniging bedankte op deze Valentijnsdag en op deze 
wijze al haar klanten [MD].

Geen hek rond 
scholencomplex Maartensdijk 

In de vergadering op 8 september 2008 van de commissie voor Burger & 
Bestuur is door het College van Burgemeester en Wethouders een onder-
zoek toegezegd naar de haalbaarheid en de wenselijkheid van een hek rond 
het scholencomplex van Kievitschool en Martin Luther Kingschool aan de 
Nachtegaallaan te Maartensdijk. Een hek zou de school moeten vrijwaren 
van rondhangende jeugd en het daarmee gepaard gaande vandalisme. 

Onlangs heeft het College aan de gemeenteraad bericht, dat het onderzoek 
intussen afgerond is en heeft geleid tot de conclusie dat een hek rond het 
betreffende scholencomplex - onder bepaalde voorwaarden - haalbaar is, 
maar niet wenselijk. De voordelen wegen naar de mening van het College 
onvoldoende op tegen de nadelen van een dergelijk hek. Voor nadere infor-
matie verwijst het College naar de inhoud van de onderzoeksnotitie die op 
de gebruikelijke wijze ter inzage ligt [HvdB].

O nde rz oek  he ef t  aanget oond, dat  he t  w el haal baar  m aar niet  w ens elij k  is  
een he k  t e plaat s en rond he t  t errein, be hor end bi j  he t  s c hol enc om plex  aan 
de  N ac ht egaallaan t e M aart ens di j k .

Kernenavond 
V V D

De plaatselijke VVD-afdeling orga-
niseert woensdag 25 februari voor 
inwoners van Hollandsche Rading, 
Groenekan, Maartensdijk en West-
broek een bijzondere kernenavond. 

De partij wil die avond met bewoners 
van gedachten wisselen over tal van 
onderwerpen. Zaken die daarbij aan 
de orde komen zijn: de dreiging van 
ontoelaatbare stijging van geluids-
overlast, de leefbaarheid en rendement 
van het Maertensplein, veiligheid en 
vandalisme, het onderhoud van Bos 
Voordaan, een dorpshuis voor Hol-
landse Rading en woningbouw voor 
Westbroekers. Allemaal zaken die de 
VVD zeer ter harte gaan. 

De bijeenkomst vindt plaats in de 
Boskapel, Grothelaan 1A te Groene-
kan en begint om 20.00 uur. De zaal 
is open om 19.30 uur.



Aanvragen om vergunning 
( artikel 41  W oningwet)  voor:

R eguliere bouwaanvraag
 •  Maartensdijk, Dorpsweg 71, ver-

groten dam met duiker;
L ichte bouwaanvraag
 •  Maartensdijk, Drakensteyn 22, 

uitbreiden woning;
 •  Maartensdijk, Havikskruid 18, 

uitbreiden woning;
 •  Maartensdijk, Pr. Bernhardlaan 

84, veranderen/vergroten bij-
keuken;

Monumentenaanvraag
 •  Diverse adressen verwijderen 

asbesthoudende materialen 
(woningen SSW) 

 •  Holl.Rading, Dennenlaan 59, 
verwijderen asbest;

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’. 

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

artikel 19 lid 2 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
 •  Westbroek, Dr.Welfferweg 110, 

uitbreiden agrarische bedrijfs-
woning met bijgebouw;

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

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 6, ver-

groten agrarische schuur;

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). 

V erleende bouwvergunningen
•  Holl.Rading, Spoorlaan 41, plaat-

sen dakkapel voorzijde en ver-
nieuwen dakkapel achterzijde 
(6-2-2009)

•  Maartensdijk, 't Loo 12, Plaatsen 
dakkapel voorzijde (6-2-2009)

•  Maartensdijk, Tolakkerweg 248, 
plaatsen twee raamkozijnen (10-
2-2009)

V erleende sloopvergunning
•  Maartensdijk, Pr. Bernhardlaan 

83, verwijderen asbesthoudende 
materialen (9-2-2009)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 
de verzenddatum (=datum achter 
de verleende vergunning) van het 
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U 
moet voor een dergelijke voorzie-
ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de grif-
fier van de rechtbank.

V oor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling V ergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. O p dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur.
U  kunt een afspraak maken via 

telefoonnummer ( 030)  228941 1. 
V oor informatie over bestem-
mingsplannen en/ of een gesprek 
met een plantoetser dient u altijd 
een afspraak te maken via boven-
genoemd telefoonnummer.

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

Maartensdijk:  
 •  1 inlandse eik, Bantamlaan t.h.v. 

232b Gemeente (11-02-2009)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.

Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

Bij de gemeente is een aanvraag 
ingediend voor een bouwvergun-
ning voor het oprichten van  105 
woningen aan de Utrechtseweg 341 
te De Bilt, plaatselijk bekend als het 
Hessingterrein. Voor dit bouwplan 
is vrijstelling van het bestemmings-
plan noodzakelijk (art. 19 WRO). 

Het geluidsniveau bij de woningen 
overschrijdt vanwege het wegver-
keer de wettelijke voorkeurswaarde 
van 48 dB. Voordat de gemeente 
de vrijstelling kan verlenen moet 
ontheffing worden verleend van de 
voorkeurswaarde. De Wet geluid-
hinder biedt de mogelijkheid om, 
onder voorwaarden, ontheffing te 
verlenen van deze voorkeurswaar-
de.

Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 9 februari 
2009 de ontheffing verleend van 
de voorkeurswaarden. Op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
kan, gedurende zes weken na ver-
schijning van deze krant, tegen dit 
besluit tot vaststelling van hogere 
waarden, door degene(n) wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is 

betrokken, beroep worden ingesteld 
bij de Raad van State. 

Uw beroep dient u te richten aan de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA te 's Gravenhage, onder 
duidelijke vermelding van uw naam 
en adres alsmede het kenmerk van 
het betreffende besluit hogere waar-
den. 

Voor het instellen van beroep zijn 
griffierechten verschuldigd. Hier-
over ontvangt de indiener nader 
bericht van de Raad van State. Het 
besluit hogere waarden met de bij-
behorende stukken ligt gedurende 
zes weken ter inzage, van 19 febru-
ari 2009 tot en met 1 april 2009. 

I nzage van de stukken
Het besluit hogere waarden met bij-
behorende stukken kan gedurende 
de inzagetermijn kosteloos worden 
ingezien bij: gemeente De Bilt, 
Soestdijkseweg Zuid 173 te Biltho-
ven Voor informatie: Afdeling Ver-
gunningen en Toezicht, telefoon-
nummer 030-228 91 80

O ntwerpbeschikking

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

•  U trechtseweg 3 60  in De Bilt. 
De aanvraag is ingediend door 
Esso Nederland BV en betreft 
een intrekking van de vergunning 
voor verkoop van motorbrandstof-
fen inclusief LPG.  De intrekking 
heeft betrekking op deelactiviteit 
opslag en verkoop van LPG.

  De ontwerpbeschikking strekt tot 
het gedeeltelijk intrekken van de 
vergunning.

Het ontwerp van het te nemen 
besluit, met de daarop betrekking 
hebbende stukken die redelijkerwijs 
nodig zijn voor een beoordeling 
van het ontwerp, liggen gedurende 
zes weken ter inzage, vanaf 1 9 
februari 2009 tot en met 1 april 
2009.  Tevens kunnen de stukken 
gedurende die periode op verzoek 
tenminste gedurende drie aaneen-
gesloten uren per week buiten de 
werkuren worden ingezien.

Tot en met 1 april 2009 , kan een 
ieder schriftelijk of mondeling 
gemotiveerde zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kenbaar maken 
bij het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente 
de Bilt, p/a Milieudienst Zuidoost-
Utrecht, Postbus 461, 3700 AL 
Zeist (bezoekadres Laan van Vol-
lenhove 3211 te Zeist).

Degene die zienswijzen kenbaar 
maakt, kan verzoeken zijn per-

soonlijke gegevens niet bekend te 
maken. Dit verzoek moet tegelij-
kertijd met de zienswijzen bij de 
Milieudienst worden ingediend.
Gedurende de inzagetermijn 
kan een ieder verzoeken om een 
gedachtewisseling over de ont-
werpbeschikking. Wij verzoeken u 
daarvoor contact op te nemen met 
de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 
telefoon (030) 69 99 500. Tijdens 
deze gedachtewisseling kunnen 
mondelinge zienswijzen kenbaar 
gemaakt worden. Wij vragen u 
uiterlijk 4 weken na de publica-
tiedatum hiertoe een verzoek te 
doen. De aanvrager kan in de gele-
genheid worden gesteld om hierbij 
aanwezig te zijn of te reageren op 
de ingebrachte zienswijzen.

I nzage van stukken

De desbetreffende stukken kunnen 
gedurende de inzage termijn 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, Soestdijkse-
weg Zuid 173 in Bilthoven (iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur);

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

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

V oor informatie:  Milieudienst 
Z uidoost- 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

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat de vol-
gende melding 8.40
(Algemene maatregel van Bestuur) 
is binnen gekomen:

Aanvrager:  dhr. W. Landwaart
I nrichting:  VOF Landwaart
Adres:  Maertensplein 21, Maar-
tensdijk
O mschrijving:  het verplaatsen van 
het huidige bedrijf van nr. 25 naar 
nr. 21 (voormalige Lidl-vestiging) 
en daardoor een uitbreiding ten 
opzichte van de huidige situatie, 
ingaande 01-05-2009. 
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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 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Wet Geluidhinder

Wet Milieubeheer
Algemene wet bestuursrecht

Wet Milieubeheer

Vervolg op pagina 9

W erk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartens-

dijk;
•  Maartensdijk: opnieuw bestraten gedeelte voetpad Dorpsweg (deel 

van nr. 38 t/m 88) tot en met eind februari 2009.
•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot 

Groenekanseweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestem-
mingsverkeer is wel mogelijk. Werkzaamheden nemen vier maanden 
in beslag. 
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Betreft:  het Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Tegen deze melding staat géén 
beroep open volgens de Wet 
milieubeheer.

U kunt de melding inzien van 23 
februari tot 9 maart 2009 in het 
gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 
uur ( of volgens afspraak) .

Beleid en Strategie

Ter inzagelegging vastgesteld 
bestemmingsplan “ S portpark 
W eltevreden 20 08” .

De gemeenteraad heeft op 29 
januari 2009 het bestemmingsplan 
“ Sportpark Weltevreden 2008”  
ongewijzigd vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
bestaat uit een toelichting, voor-
schriften en plankaart. 
Het plangebied betreft het sport-
park en bedrijventerrein aan de 
westkant van De Bilt aan de rand 
van de bebouwde kom. Het gebied 
wordt in het oosten begrensd door 
de Biltse Rading, aan de noord-
zijde door de Groenekanseweg en 
aan de zuidzijde door de Voordorp-
sedijk.  Aan de westkant vormt het 
landelijk gebied van polder Hooge 
Kamp de grens met het Sportpark 

Weltevreden. 
Aanleiding voor het opstellen van 
het bestemmingsplan is de actua-
lisering van bestemmingsplannen 
binnen de gemeente De Bilt.

Overeenkomstig artikel 26 van 
de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning ligt het vastgestelde bestem-
mingsplan “ Sportpark Weltevreden 
2008”  van 19 februari 2009 tot en 
met 1 april 2009 voor een ieder ter 
inzage, op maandag t/ m vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur en op dins-
dag van 15.00 tot 19.00 uur, bij het 
informatiecentrum in het gemeen-
tehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 in Bilthoven.

Alleen belanghebbenden die aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest hun ziens-
wijze eerder kenbaar te maken, 
hun bedenkingen inbrengen tegen 
het bestemmingsplan bij Gedepu-
teerde Staten van Utrecht, Postbus 
80300, 3508 TH  UTRECHT.

I nspraak voorontwerp- bestem-
mingsplan “V ersteeglaan”

Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend, dat met 
ingang van 19 februari 2009 tot 
en met  1 april 2009 bij de infor-
matiebalie van het gemeentehuis 
ter inzage ligt het: Voorontwerp-
bestemmingsplan  “ Versteeglaan” . 

Het voorontwerp bestaat uit een 
toelichting, planregels en plankaart. 
Het plangebied ligt aan de Ver-
steeglaan aan de oostelijke rand 
van het dorp Groenekan. De gren-
zen van het plangebied worden 
gevormd door de Versteeglaan in 
het westen, het perceel Groenekan-
seweg 74 in het noorden, de gron-

den achter Groenekanseweg 76 in 
het oosten en in het zuiden ligt de 
grens ter hoogte van Versteeglaan 
142.  Aanleiding voor het opstellen 
van het bestemmingsplan is om de 
nieuwbouw van de basisschool De 
Nijepoort mogelijk te maken.

Tot en met 1 april 2009  kunt u 
mondeling of schriftelijk reageren 
op het voorontwerp. Schriftelijke 
reacties kunt u sturen aan Burge-
meester en wethouders van De 
Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilt-
hoven.
Naast de gebruikelijke openings-
tijden van het gemeentehuis ( 08.30 
uur tot 17.00 uur)  kan het voor-
ontwerp ook worden ingezien op 
dinsdagavonden van 15.00 uur tot 
19.00 uur. Bovendien is er op don-
derdag 5 maart 2009 van 18.00 
uur tot 20.00 uur een ‘informatie- 
inloopavond’ in De Groene Daan, 
Groenekanseweg 87 ( ingang aan de 
Grothelaan)  te Groenekan.  Heeft u 
specifieke vragen of opmerkingen 
over het plan dan kunt u op deze 
avond terecht.

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

W ijkservicecentrum ME NS  De Bilt W est, 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
 
W ijkservicecentrum ME NS  Maartensdijk, Tel. ( 0346)  21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@ mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Op 8 oktober 2008 is de Stich-
ting Peuterspeelzalen gemeente De 
Bilt gerealiseerd. De nieuwe stich-
ting voor het peuterspeelzaalwerk 
is ontstaan uit een fusie van tien 
peuterspeelzalen. Dit heuglijke feit 
is op 11 februari gevierd met een 
feestelijke bijeenkomst in het H.F. 
Witte Centrum in De Bilt.
De fusie is tot stand gekomen dank-
zij Mede door de grote inzet van de 
fusiewerkgroep en de vrijwillige 

bestuurders Deze schaalvergroting 
is een belangrijke stap in het pro-
fessionaliseren van het peuterspeel-
zaalwerk in De Bilt. Met deze fusie 
is ook de continuï teit en de kwa-
liteit van het peuterspeelzaalwerk 
gewaarborgd. Met het aanstellen 
van  een coör dinator is de stichting 
toegerust om de komende jaren de 
professionalisering van het peuter-
speelzaalwerk in de gemeente De 
Bilt verder vorm te geven.

Nieuwe S tichting P euterspeel-
zalen gemeente De Bilt 

R aad vergadert op donderdag 26 februari
De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 26 februari om 20.00 uur in de Mathildezaal van het 
gemeentehuis te Bilthoven.
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Beleid Strategie

Toelichting raadsagenda:
De boven de streep genoemde agen-
dapunten zijn bespreekpunten, de 
onder de streep genoemde agenda-
punten zogenoemde hamerstukken: 
daarover vindt in principe geen 
nadere bespreking plaats. 

M.b.t. agendapunt 5 “ spreekrecht 
burgers” : op grond van het Regle-
ment van orde voor de vergaderin-
gen van de gemeenteraad bestaat er 
geen spreekrecht ten aanzien van 
onderwerpen op de agenda waar-
over in een commissievergadering 
gesproken kon worden. Dit geldt 
met betrekking tot de onder agen-
dapunten 6 t/ m 11 geagendeerde 

onderwerpen. Deze onderwerpen 
zijn besproken in de commissie-
vergaderingen Openbare Ruimte en 
Burger & Bestuur van 12 febru-
ari 2009. Het vorengaande geldt 
tevens voor de onderwerpen onder 
de streep, welke onderwerpen als 
hamerstukken zijn geagendeerd.

Ter inzage legging:
De raadsagenda en de achterlig-
gende stukken zijn via de gemeen-
telijke website te raadplegen ( www.
debilt.nl, doorklikken op Bestuur 
en Organisatie, vergaderkalender 
en dan de datum van de vergade-
ring) . De raadsagenda ligt verder 
met ingang van 17 februari 2009 ter 

inzage in het gemeentehuis ( infor-
matiebalie) , de Openbare leeszaal 
en de bibliotheek in het winkelcen-
trum De Kwinkelier te Bilthoven, 
de dependance van de bibliotheek 
De Bilt en de bibliotheek in de 
Vierstee te Maartensdijk, het ser-
vicepunt 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 bij-
lagen bij de raadsvoorstellen liggen 
alleen ter inzage in het fractiehuis. 

AGE NDA
 1. Vaststelling agenda raad 
 2. Vragenuurtje raadsleden
 3. Vaststelling notulen van de raadsvergadering d.d. 29 januari 2008 
 4.  Lijst ingekomen stukken
 5. Spreekrecht burgers 

V O O R S TE L L E N
 6. Herontwikkeling centrumgebied Bilthoven
 7. Bouwplan Dr. Welfferweg 39 te Westbroek
 8. Uitbreiding programmaraad omroepnetwerk

 9. Begroting 2009 Stichting Rijn-en Heuvelland
 10. Tussentijdse aanpassingen hulp bij het huishouden
 11. Vervanging verkeersregelinstallaties
 12. Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen

M ede de ling:  H et  gem eent enieuw s  is  
volledi g in de z e rubr iek  opgenom en. 
A lleen voor d e b ek end m ak ingen 
en vergu nningen is  een s elec t ie 
opgenom en, w aarbi j  in iede r geval 
alle inf orm at ie over de  dor ps k ernen 
w ordt  verm eld. Volledi ge verm eldi ng 
van de  be k endm ak ingen voor de  
k ernen D e B ilt  en B ilt hov en s t aan 
w ek elij k s  in de  B ilt B ui s / B C  en op 
de  w ebs it e van de  gem eent e D e B ilt  
w w w .de bi lt .nl .

I nformatiebijeenkomst 
bereikbaarheidsonderzoek 

Tergooiziekenhuizen
De gemeenten Hilversum, Baarn, Wijdemeren en De Bilt hebben in samen-
werking met Tergooiziekenhuizen een onafhankelijk onderzoek laten 
uitvoeren naar de bereikbaarheid van Tergooiziekenhuizen. Aanleiding 
hiervoor is het besluit om de spoedeisende hulp te verplaatsen naar één 
locatie in Blaricum en de bereikbaarheid van de Tergooiziekenhuizen met 
het openbaar vervoer.

Op 24 februari aanstaande worden de resultaten van dit onderzoek gepre-
senteerd aan inwoners van de betrokken gemeenten. De bijeenkomst vindt 
plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis Hil-
versum, Dudokpark 1. Na een korte presentatie door Helma Ketelaar, wet-
houder Zorg & Welzijn gemeente Hilversum en door Claudia Zuiderwijk, 
voorzitter raad van bestuur Tergooiziekenhuizen, is er uitgebreid gelegen-
heid voor het stellen van vragen.
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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.

Adverteren met een Nootje
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.)

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan
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Het college van burgemeester en wethouders maakt 
bekend dat op maandag 2 maart 2009 weer fiets-
wrakken zullen worden verwijderd bij de NS stati-
ons Bilthoven en Hollandsche Rading. Maandag 9 
februari hebben alle fietsen die worden aangemerkt 
als fietswrak een sticker gekregen. De fietswrakken 

worden opgeslagen op de gemeentewerf en zullen 
niet eerder dan na twee weken worden vernietigd. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de afdeling Openbare Veiligheid van de gemeente 
De Bilt via telefoonnummer 030 228 94 11.

O ntwikkeling Hooge Kampse P las 
thema van de bijeenkomst van de Dorpsraad Groenekan op maandag 23 februari 2009

vanaf 19.30 uur in Dorpshuis de Groene Daan.

Voorafgaand aan het huishoudelijk deel van de vergadering zullen vanaf 19.30 uur het Utrechts landschap 
en de beoogde aannemer, Dekker vandeKamp, hun plannen m.b.t. de Hooge Kampse plas presenteren. 

P resentatie plannen m.b.t. de Hooge Kampse P las
-  19.30 uur: Gelegenheid tot het bekijken van videopresentatie en informatiepanelen
- 20.00 uur: Presentatie van de plannen
- Aansluitend vragen en discussie over de plannen 

Huishoudelijk deel van de vergadering 
1. Mededelingen en ingekomen stukken
2. Inventarisatie punten van toehoorders
3. Vaststellen verslag vorige vergadering( en)  
4.   Behandeling punten n.a.v. verslag en actiepuntenlijst
5. Vragenlijst ( concept)  functioneren Dorpsraad
6. Behandeling ingebrachte punten toehoorders
7. Rondvraag
8. Afsluiting, vaststellen volgende vergadering

Zodra beschikbaar kunt u de verslagen vinden op de website van de Dorpsraad. Daar kunt u ook de ver-
gaderstukken en dossiers vinden. Verslagen en agenda' s kunt u ook vinden op de website van de gemeente 
De Bilt.
De bijeenkomsten van de Dorpsraad Groenekan zijn openbaar. Toehoorders kunnen punten voor de agenda 
inbrengen, vooraf via email secretaris@ dorpsraadgroenekan.nl of tijdens agendapunt 2 van de vergade-
ring.

Vervolg van pagina 9

FI E TS  S E R V I C E  C E NTR U M MAAR TE N V . DI JK
GR U TTO L AAN 1 8  Tel.0 3 4 6- 21 2267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar Di. en do. alleen op telefoni-
sche afspraak 90%  dezelfde dag klaar.
Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van V ulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 034 6-212787

O ud ijzer-  en metaalafval C ock R ose -  Maartensdijk. Tel. 
0 6- 54 9 67 9 8 5

1 0 e penning administraties
Verzorgt ook bij u thuis uw aangifte inkomstenbelasting.
Vanaf € 60,-. Tel. 034 6-822255 www.10epenning.nl

Administratiekantoor Beemer
Koningin Julianalaan 18, Maartensdijk
Voor boekhouding en belastingaangifte van ondernemers en
particulieren. Voor meer informatie bel 034 6-261374  /  
06-20724 381 of mail naar admb@ casema.nl.

W ijk-  en Dorpsgericht W erken Hollandsche R ading 
bijeenkomst bewonersoverleg op dinsdag 24 februari 2009 in het 

dorpshuis om 20.00 uur. 

Agenda
1. Opening en eventuele mededelingen 
2.  Concept verslag bijeenkomst 22 oktober 2008 
3. Financiële verantwoording over 2008
4.  Ingekomen & verzonden stukken 
5. Voortgang diverse punten aktielijst 
6.  Inventarisatie door gemeente van parkeerproblemen
7. Stand van zaken Projectplan Dorpshuis
8.  Vaststellen van statuten dorpsoverleg Hollandsche Rading
9.  Verkiezing nieuwe samenstelling dagelijks bestuur ( voorheen: voorzit-

tersgroep)
10. Voortgang werkgroep ‘Communicatie’
11. Situatie uitbreiding rijstroken A-27
12.  Ontwikkelingen rondom Vliegveld Hilversum, gevolgen door nieuwe 

richtlijnen luchtruim
13. Rondvraag en sluiting

Deze vergadering van het bewonersoverleg is openbaar en toehoorders zijn 
zeer welkom. Wanneer u een inbreng wilt hebben bij een bepaald agendapunt, 
verzoeken wij u dit te melden bij het secretariaat van het bewonersoverleg: 
wdwhollandscherading@ gmail.com
Tel. ( 035) 5771997 of 5771839 of bij de wijkcontactambtenaar Annemieke Vos 
tel. 030-228941 1, email VosA@ debilt.nl

Op woensdag 25 februari 2009 wordt 
gestart met de ( sanerings-) werkzaam-
heden aan het voormalig Esso-tanksta-
tion  op het Emmaplein in Bilthoven. 
Hiervoor wordt het Emmaplein gedeel-
telijk afgesloten voor autoverkeer. Het 
betreft het gedeelte bij de even huis-
nummers ( de parallelweg) . Een omlei-
dingsroute voor verkeer richting de 
Prins Bernhardlaan wordt ingesteld en 

werkterrein wordt afgezet met hekken. 
Het fietspad blijft wel toegankelijk. 
Het bevoorradingsverkeer van winkels 
en horeca kan van dit fietspad gebruik 
maken. De werkzaamheden nemen vijf 
weken in beslag, en worden uitgevoerd 
op werkdagen tussen 7.00 – 17.00 uur. 
Kijk voor een kaartje met de omlei-
dingsroute en het werkgebied op onze 
website www.debilt.nl.

W erkzaamheden op en rondom
E mmaplein te Bilthoven

V erwijdering fietswrakken station
Bilthoven en Hollandsche R ading

aan huis. Tel. 06-51163750

THUISZORG, verpleegkun-
dige heeft nog een aantal uren 
beschikbaar voor particuliere 
thuiszorg. Tel. 06-516554 73

REPARATIE zonneschermen-
rolluiken-markiezen. Uw 
bestaande zonwering elektrisch 
gemaakt, nu € 225,- levering 
maart. Tel. Hans 06-26604 779, 
Groenekan

Avondje weg en oppas nodig?  
Meisje van 14  komt graag ( in 
Groenekan)  oppassen. Bel na 
17.00 uur 034 6-213204

Gratis af te halen!  
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-54 753516

Merk TAPIJT en viny l met kor-
tingen tot 70 %  .Tel 06 3018634 2 
of kijk op www.mevoshop.nl

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

Passpiegel langwerpig, kunst-
stof beige rand €  3,50. Tel. 
034 6-211738

Z.g.ondh. eiken tafel rond, met 
uitschuifbaar blad 120 cm €  50. 
Tel. 06-174 83734

Radio, cassetterecorder +  
platenspeler €  4 5,- Tel. 034 6-
212532

FIAT TEMPRA SW 1.6, 
bouwj. ’95, APK tot juni 2009, 
in goede staat €  850,00 Tel. 
034 6-213204

Tijdens een wandeling gevon-
den in ons dorp op de Valklaan, 
een mooie sjaal ( zwart/  wit) . 
Tel. 034 6-212288 

BIJLES WISKUNDE voor 1,2 
of 3 pers. V.a. €  15,- p/ u. Ook 

Te koop aangeboden

Nootjes

Auto' s/ Motoren

Gevonden

P ersoneel Aangeboden

Diverse

Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of bij-
voorbeeld foto’s bekijken, dan kun je voorlopig nog 
de Sojos website bezoeken. De website van Sojos is 
te vinden op www.freewebs.com/ sojos1
Kids O nly Disco 
Hij is er weer, de volgende Kids Only in Sojos!  A.s. 
vrijdag 20 februari. Trek dus allemaal je dansschoe-
nen weer aan en go!  De disco is bedoeld voor kinderen 
van 8 tot 13 jaar en duurt van 19.00 tot 21.30 uur. De 
entree is 1 euro.

S ojos agenda

Nootjes 
niet per e-mail
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Sq uashbestuurslid Henny  van der 
Heijden, algemeen bestuurslid Annet 
de Braak en enthousiast speler Piet 
Grob vertellen geestdriftig over 
squ ash. Het lijkt heel simpel. Twee 
spelers proberen op hun veld, wat 
door vier wanden is begrensd om de 
beurt het kleine balletje zodanig te 
slaan dat de tegenstander die op zijn 
beurt niet kan raken. Daarbij caram-
boleert de bal voortdurend tegen de 
wanden. Omdat één wand van glas is, 
kan men zien wat er gebeurt. De vloer 
van het veld is van hout.

Niet ingewikkeld
Sinds ongeveer 25 jaar is het mogelijk 
om bij SVM te squa shen. Oorspron-
kelijk is het opgezet om voetballers 
gedurende de winterperiode in de 
gelegenheid te stellen in conditie te 
blijven. In de praktijk is het zo dat er 
niet echt veel van de SVMvoetballers 
op het squa shveld te vinden zijn. De 
meeste deelnemers spelen gewoon 

squa sh omdat ze het leuk vinden. 
Momenteel zijn er 30 squa shspelers 
bij SVM. Dat mogen er best wat 
meer worden, vinden Henny van der 
Heijden en Annet de Braak. Squa sh 
is een laagdrempelige sport. De spel-
regels zijn niet ingewikkeld. Je leert 
het spelletje heel snel. Veel techniek 
komt er ook niet aan te pas, wel 
spelinzicht. Het serveren, vanuit een 
vierkant vak op het speelveld is wel 
heel belangrijk. De spelers dragen bij 
voorkeur lichte kleding omdat ze dan 
het zwarte kleine balletje ( ter grootte 
van een pingpong bal)  beter kunnen 
volgen.

Agressie kwijt
Annet: ‘Je kunt zo fijn je agressie 
kwijt in deze sport’. Henny:  ‘Je kunt 
in deze sport zo lekker voluit gaan’. 
Piet: ‘Lange rally’ s zijn het leukst’. 
Wie de spelers aan het werk ziet kan 
zich daar bij wel iets voorstellen. Er 
wordt voortdurend gerend en gespron-

gen om het balletje maar te raken. Het 
is heel vermoeiend. Je krijgt er een 
uitstekende conditie door. Blessures 
komen naar verhouding weinig voor. 
Het is wel zaak om je tegenstander 
te ontwijken. Lukt dat niet dan is er 
sprake van een ‘let’, waarbij de tegen-
stander een punt krijgt.

V aste groepjes
Tot vier jaar geleden deden de squa -
shers van SVM ook mee aan de 
competitie. Dat doet men niet meer 
omdat de financiële voorwaarden van 
de Nederlandse Squa shbond te zwaar 
werden. Wellicht kan men terug in 
de competitie als het ledental weer 
omhoog gaat, hoopt Henny van der 
Heijden. Wat is gebleven, is een 
groep spelers die regelmatig naar hun 
squa shveld komt. In beginsel kun-
nen ze zowel overdag als ’s avonds 
terecht. Er is een lijst waarop men kan 
intekenen om te spelen. Meestal zijn 
er echter vaste groepjes die op een 
bepaalde avond of op zondag komen 
en dan onderling van tegenspeler wis-
selen. Als je tien jaar bent kun je al 
gaan squa shen en tot op hoge leef-
tijd daarmee doorgaan, vertellen Piet 
Grob, die 62 en Annet de Braak die 
28 is.

Faciliteiten
De spelers maken gebruik van de 
faciliteiten van de voetballers, zoals 
kleedkamers en douches en natuurlijk 
ook van kantine als die tenminste 
open is. Het zou fijn zijn als de kan-
tine wat vaker open is, vinden ze alle-
maal. Maar dat is vooral gebonden 
aan de tijden dat er gevoetbald wordt 
en dus bijvoorbeeld nooit op zondag 

wanneer er niet gevoetbald maar wel 
volop gesqua sht kan worden. SVM 
biedt de mogelijkheid te squa shen 
voor een redelijk bedrag. Het is in 
ieder geval veel goedkoper dan op 
de commercieel geëxploiteerde banen 
in Utrecht en Hilversum vertelt de 
uit Hilversum afkomstige Piet Grob. 
Squ ash is ook goedkoper dan fitness 
in het algemeen. Het is in ieder geval 

gezelliger en dyna mischer en min-
stens zo goed voor de conditie. Wie 
kennis wil maken met squa shen bij 
SVM kan het beste naar de website 
svmmaartensdijk.nl gaan, waar alle 
inlichtingen te vinden zijn. Het is 
echter ook mogelijk om te bellen met 
Henny van der Heijden
( 06 14676160)  of Annet de Braak
( 06 18876760) .

S q uash bij S V M:  leuk om te spelen 
en goed voor de conditie

door  M art ij n N ek k ers

Het is een avond in februari. De selectie van de voetbaltak van S V M spant zich in op het trainingsveld.
Buiten is het koud. I n het knusse clubgebouw van de vereniging is de temperatuur een stuk aangenamer. E r 
wordt dart gespeeld en er wordt gekaart. Aan de andere kant van het zitgedeelte zien we de sq uashers aan 

het werk. Z e rennen en springen voortdurend en meppen om de beurt met hun racket tegen een klein rubbe-
ren balletje. Het is al snel duidelijk:  van alle sporten die S V M letterlijk onder haar dak heeft is dit toch wel 

de meest intensieve en vermoeiende.

V.l .n.r . H enny  van de r H eij de n, A nnet  de  B raak  en P iet  G rob.

A nnet  de  B raak  en P iet  G rob op he t  s quas hv eld.

Een kleine honderd Maartensdijkse 
aanhangers vonden hun weg naar de, 
door hun aanwezigheid, sfeervolle 
sporthal in Gorinchem. Om 17.4 5 uur 
startte de wedstrijd en vanaf minuut 
één was het de T-Zijde die zich liet 
horen. GKV scoorde uit een romme-
lige situatie de openingstreffer en dit 
betekende de enige voorsprong voor 
de thuisploeg. Tweemaal Zes kwam 
direct langszij. Daarna nam Twee-
maal Zes met een 1-4 voorsprong het 
initiatief tegen een fel spelend GKV. 
De thuisploeg wilde het de koploper 
in ieder geval zo moeilijk mogelijk 
maken en had in de persoon van Kees 
Baks en Willem Roest twee aanja-
gers. Laatstgenoemde ging Bart Drost 
verdedigen om de rebound te ontrege-
len. Veel fys iek contact ging hierbij 

gepaard en met name de grensrechter 
vond dit allemaal prima. Via 4 -6 
stond er in de rust een verdiende 8-12 
ruststand op het scorebord. Maarten 
van Brenk had toen al vijf doelpunten 
gemaakt.
In de tweede helft kwam Tweemaal 
Zes een aantal keer op vijf verschil, 
maar steeds wist GKV het verschil 
terug te brengen tot vier of zelfs 
drie punten. Met name het eerste 
aanvalsvak maakte onnodige foutjes. 
Miranda Burger scoorde een aantal 
belangrijke vrije ballen voor dat vak. 
Het andere vak speelde aanvallend 
nagenoeg foutloos en stelde zich vol-
ledig in dienst van Maarten van Brenk 
deze wedstrijd. Via een 12-16 tussen-
stand stond er enkele minuten voor 
tijd een 15-19 stand op het scorebord. 

Maarten van Brenk bleef een plaag 
vormen voor tegenstander Rudolph 
Dekker. Hij scoorde met zijn zevende 
treffer de twintigste voor Tweemaal 
Zes, terwijl GKV op 16 was gestopt 
en de eindstand was bereikt.
Een belangrijke overwinning voor 
Tweemaal Zes en tevens een nieuw 
clubrecord van tien ongeslagen duels 
op rij in de overgangsklasse. Met nog 
twee wedstrijden te gaan ( VEO uit 
en Fortis thuis)  is er nog slechts één 
punt nodig om, voor het eerst in de 
clubhistorie, promotie naar de hoofd-
klasse af te dwingen. De komende 
twee weekenden is de ploeg vrij. Op 
7 maart a.s. om 19.30 uur staat de 
wedstrijd tegen VEO in Voorburg op 
het programma en daarin kan het dus 
gebeuren.

Kampioenschap in zicht 
na winst op GKV

V orige week werd er door de korfballers van Tweemaal Z es een sterke wedstrijd gespeeld tegen S DO   
( 23- 14 winst) . Met nog drie duels te gaan was GKV  uit Gorinchem de eerste horde op de afslag naar het 

kampioenschap. Thuis werd GKV , na een 8- 9 achterstand in de rust, met 20- 12 verslagen. Dit keer werd het 
positieve verschil minder groot, maar stond Tweemaal Z es vrijwel de gehele wedstrijd voor. 

DO S  verliest van koploper
Afgelopen woensdag moest DOS 1 aantreden tegen koploper Arena. Geluk-
kig wisten ook op deze doordeweekse dag veel aanhangers van DOS de 
sporthal te vinden. Voor beide ploegen stond er heel wat op het spel. De 
koploper mocht geen punten laten liggen, DOS moest punten pakken om in 
de 3e klasse te blijven.

DOS begon dan ook bij de les en pakte een voorsprong van 2-0. Arena wist 
na een kwartier pas op gelijke hoogte met DOS te komen, omdat DOS goed 
meescoorde. Arena nam daarna gelijk het voortouw en bouwde een voor-
sprong op van 2 punten. DOS liet zich echter niet zomaar wegspelen en trok 
de stand weer gelijk. Zo bleef het de eerste helft spannend en werd de rust 
ingegaan met een kleine achterstand. Ruststand 9-10. Hierna nam Arena 
langzaam maar zeker toch het heft in handen en scoorde zij rustig door, 
terwijl bij DOS de korf niet meer te vinden was. Arena is gewoon een stapje 
verder dan de jonge ploeg van DOS, die overigens in de allerlaatste minuut 
Marcella van Dijk zag uitvallen met een ernstige voetblessure. Zij zal voor 
de rest van het seizoen aan de kant plaats moeten nemen. Eindstand 12-18. 
De doelpuntenmakers waren: Michael van Bemmel 2, Kees van Barneveld 
6, Shanna Versteeg 2, Jolanda Sodaar 2.

DOS heeft nu een week vrij en moet vervolgens op 28 februari om 19.30 
uur thuis aantreden tegen de nr. 3 uit de poule Animo. Een zeer belangrijke 
wedstrijd. 

Klaverjassen bij S V M
Aanstaande vrijdagavond 20 februari kunt u weer klaverjassen bij SVM. 
In de kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen 
kost 3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

P layb ackshow

Openbare basisschool De Kievit hield  jl. donderdag traditiegetrouw een 
Playba ckshow. Er werden tal van acts opgevoerd en ook de leerkrachten 
deden volop mee. De lieftallige clowntjes Naomi en Lucas ( groep1-2)  ver-
tolkten een liedje van Bassie en Adriaan. Het was een schitterend spektakel 
met veel verrassende optredens.



In Utrecht Dichtbij van het AD-UN 
van zaterdag jl. wordt beschreven, 
dat op het voormalig landhuis/ ver-
pleeghuis/ asielzoekerscentrum aan de 
Beukenburgerlaan geen zorgcomplex 
gebouwd gaat worden. Deze ontwik-
keling heeft er toe geleid dat de 
gemeente de grond ( twee hectare)  van 
projectontwikkelaar Burgland, gaat 
aankopen en ook een tegemoetko-
ming geeft voor ontwikkelingskosten: 
in totaal bijna 3,6 miljoen euro.
Door het bestemmingsplan te ver-
anderen in een bosgebied, verandert 
er materieel vrijwel niets maar dit 
betekent wel een vermogensverlies 
voor de gemeente. Bosgrond brengt 
slechts enkele euro’s per meter op. 
Er valt alles voor te zeggen vast 
te blijven houden aan het geldende 
bestemmingsplan dat spreekt over 

‘landhuis tevens verpleeghuis’. Dit is 
cultuurhistorisch gezien van belang 
maar ook financieel aantrekkelijker 
voor de gemeente.
In de negentiger jaren van de vorige 
eeuw is er landelijk een inventarisatie 
van monumenten geweest. Daar is 
toen niet opgemerkt dat op Beuken-
burg zich een fraai landhuis bevindt, 
dat waarschijnlijk op de monumenten-
lijst terecht gekomen zou zijn als het 
goed zichtbaar geweest zou zijn. Alle 
barakken kan men afbreken maar het 
jachthuis niet. Van het oorspronke-
lijke interieur zal wel niet veel meer 
over zijn, maar de buitenzijde ziet er 
nog goed uit en moet te restaureren 
zijn. Behoud is ook overeenkomstig 
het bestemmingsplan landhuis. Het 
jachthuis is bijzonder fraai gelegen 
en brengt daarom geld op. Voor de 

gemeente is het financieel interessant 
om het terrein als één geheel te verko-
pen. Bouwgrond is aanzienlijk hoger 
geprijsd dan bosgrond. Bij verkoop 
als bosgrond moet vrijwel het gehele 
bedrag van 3,6 miljoen afgeboekt 
worden. Wordt het als bouwgrond 
verkocht dan zal er weinig behoeven 
te worden te worden afgeboekt. Mis-
schien is er wel een overschot.
Mocht blijken dat het jachthuis 
wegens bouwvalligheid toch afge-
broken moet worden dan moet er 
een nieuw landhuis gebouwd kunnen 
worden met hetzelfde bouwvolume 
als het oorspronkelijke landhuis. 
Het zo gewaardeerde evenwicht tus-
sen natuur en bouwmassa blijft dan 
gehandhaafd. 
Het is verbazingwekkend de ope-
ningszin in de krant van zaterdag jl. 

te lezen: ‘De bebouwing op landgoed 
Beukenburg in Groenekan wordt 
gesloopt. Binnen enkele weken begint 
eigenaar Burgland met de werkzaam-
heden. Dat hebben burgemeester en 
wethouders van De Bilt, waar Groe-
nekan onder valt, meegedeeld’.
Dit bericht kan niet waar zijn. Voor 
elke sloop van een gebouw moet een 
aanvraag worden gepubliceerd. Als 
op basis van die aanvraag de sloop-
vergunning wordt verleend dan moet 
die verlening ook gepubliceerd wor-
den en ter inzage te worden gelegd en 
bezwaren kunnen worden ingediend. 
Deze procedure kost enkele maanden. 

Deze wettelijke procedure geldt uiter-
aard ook voor de gemeente.
Helaas komt het voor dat de gemeen-
te zich niet aan haar eigen voorschrif-
ten houdt; daar zijn jammer genoeg 
voorbeelden van. Om de onrust die 
nu over die sloop ontstaat te voorko-
men zou de gemeente de wettelijke 
procedure moeten volgen. Men moet 
niet organisaties dwingen dat ze een 
voorlopige voorziening moeten gaan 
vragen bij de Bestuursrechter om dit 
onheil te voorkomen. Niet opnieuw 
een verdronken kalf!

W im  van Sc hai k , G roenek an

Ook Marinus Korthals Altes van Die-
renkliniek De Bilt erkent het belang 
van regelmatige gebitscontroles en 
-verzorging. Naarmate een hond of 
kat ouder wordt, groeit ook de kans 
op het ontstaan van tandvleesproble-
men. Verwaarloosde gebitsproblemen 
kunnen ernstige gevolgen hebben 
voor de gezondheid van een huisdier. 
Korthals Altes geeft aan dat het heel 
gemakkelijk zelf te controleren is hoe 
het staat met het gebit van uw huis-
dier door middel van een thuistestje 
dat bestaat uit de volgende vragen: 
1.  Heeft uw huisdier last van een 

slechte adem?
2.  Eet uw huisdier de laatste tijd wei-

nig of geen droge brokken meer?
3.  Heeft uw huisdier last van bruin-

gele aanslag op tanden en kiezen?
4.  Heeft uw huisdier last van ont-

stoken tandvlees?  Dat kunt u her-
kennen aan rode randjes langs de 
tanden en kiezen en snel bloeden 
van het tandvlees.

‘Mocht u op één of meerdere vragen 

‘Ja’ hebben geantwoord, dan kan een 
bezoekje aan een kliniek verstandig 
zijn, er bestaat een mogelijkheid dat 
uw dier last heeft van zijn gebit.

Dierenkliniek De Bilt biedt deze 
maand in het kader van de Maand van 

de Gebitscontrole gratis gebitscontro-
le en -advies voor uw huisdieren aan. 
Tijdens deze gebitscontrole zal de 
dierenarts of assistent aangeven of uw 
huisdier een behandeling nodig heeft 
of niet, bijvoorbeeld voor het ver-
wijderen van tandplak en tandsteen. 
Ook wordt in de praktijk precies uit-
gelegd hoe het gebit van uw huisdier 
schoongehouden moet worden. Voor 
informatie: Dierenkliniek De Bilt,
tel. 030 2205588,
www.dierenkliniekdebilt.nl 
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Geconfijte eendebout
met kaasflensje

of
Heel gebakken zeebaars

met kruidenolie

Gebakken sliptongetjes
met kruidenpuree

of
Varkenshaasje 

met boursinsaus

‘Het leuke aan het hebben van een 
moestuin op een volkstuincomplex 
is dat je er bent met gelijkgestemden. 
Je praat honderduit over de tuin en 
de goede tips en trucs, die je dan ook 
kunt toepassen, krijg je er zo bij. Ook 
als nieuweling kun je er heel snel 
leren, door te horen, te zien en dan 
zelf te doen’. Aan het woord is een 
enthousiaste Huib Mekel, voorzitter 
van de Maartensdijkse moestuinver-
eniging Tuinmaar. 

De vereniging heeft haar complex aan 
de Dierenriem te Maartensdijk achter 
en naast de velden van korfbalvereni-
ging Tweemaal Zes. Het is een actie-
ve vereniging, die in gezamenlijkheid 

optrekt in haar streven de kennis van 
de leden te vergroten. Op dit moment 
is er nog een aantal ‘akkertjes’ die de 
volkstuinders ook graag gebruikt zien 
worden.

Kredietcrisis
‘Ga de kredietcrisis te lijf met groen-
ten uit eigen moestuin. Dat kan bij 
de Maartensdijkse moestuinvereni-
ging Tuinmaar’. Nog zo’n slogan, 
waarvan gehoopt wordt, dat het effect 
ervan is, dat de niet gebruikte tui-
nen dit seizoen alsnog zullen worden 
bewerkt. ‘Een eigen moestuin brengt 
de smakelijkste groenten op het bord: 
knapperig verse radijzen, straffe sel-
derij, heerlijke prei, mooie slakrop-

pen en tomaten om van te snoepen. 
Heerlijk gezond en onbespoten zoals 
men het wenst. Uiteraard opteert men 
voor organische meststoffen. Daar-
mee geeft u uw groenten terug wat 
ze u overvloedig schenken, een rijk 
en evenwichtig menu’, aldus Huib 
Mekel

Moestuinieren
Om de kennis van het moestuinieren 
te vergroten c.q. bij te spijkeren orga-
niseert de vereniging ook regelmatig 
lezingen en andere bijeenkomsten. 
Op donderdag 26 februari a.s. is er 
een lezing van Jan Kuiperij in het 
Parochiecentrum De Mantel, Nachte-
gaallaan 40 in Maartensdijk. De aan-

vang is 20.15 uur en de toegang ( ook 
voor niet-leden)  is gratis. Jan Kuiperij 
verzorgt een gevarieerd programma. 
In het eerste deel gaat hij in op het 
maken van een tuinplan en komt hij 
via vijf stappen aan bij het verwerken 
en bewaren van tuinproducten. In de 
pauze kunnen meegebrachte produc-
ten, boeken en hulpmiddelen worden 
bekeken en gekocht. Het tweede deel 
bestaat uit het vertonen van een foto-
serie van de groentetuin van januari 

tot en met december. Naast het ver-
bouwen van groenten besteedt Jan 
aandacht aan fruit en bloemen, ook in 
uw eigen tuin.

Beschikbaar
Enthousiast geworden voor moes- 
tuinieren?  Er is nog een aantal tui-
nen op het complex van Tuinmaar 
beschikbaar. Neem daarvoor contact 
op met Huib Mekel, voorzitter van 
Tuinmaar, tel: 0346 212211. 

Groenten uit eigen moestuin
door  H enk  van d e B unt

Jan Kuiperij uit Doetinchem heeft al meer dan 25 jaar een groentetuin, die hem en zijn gezin 
en buurtbewoners het hele jaar rond van aardappelen, groenten, fruit en bloemen voorziet. 

Alleen voor sinaasappelen en bananen komt hij bij de groenteman. Hij is een biologische tuinder; 
dus gebruikt hij geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Hij verzorgt voor moestuinvereniging Tuinmaar 

uit Maartensdijk op donderdag 26 februari a.s. een lezing over moestuinieren.

H ui b M ek el:  ‘ G roent en ui t  eigen m oes t ui n? D at  k an bi j  de  M aart ens di j k s e 
m oes t ui nvereniging T ui nm aar.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…

T ij de ns  de  m onum ent eninvent aris at ie in de  j aren ' 90 is  niet  opgem erk t  dat  op 
B euk enbur g z ic h een landhui s  be vindt .

Maand van de Gebitscontrole
Februari is dit jaar wederom uitgeroepen tot de ‘Maand van de gebitscontrole’. 

Tijdens de ‘Maand van de gebitscontrole’ vragen dierenartsen in Nederland aandacht voor 
het belang van gebitsproblemen bij huisdieren.

F ebr uar i 2009 is  ui t geroepen t ot  de  
‘ M aand van de  gebi t s c ont role’ .

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

De beste deals bij uw C1000 slager

Appelcake
Roomboter

2,99
per stuk 600 gr.




