
De Beursvloer is een initiatief van 
de Stichting Samen voor De Bilt. 
Deze Stichting is het netwerk en de 
specialist op het gebied van Maat-
schappelijk Betrokken Onderne-
men in de gemeente De Bilt. Naast 
de Beursvloer houden zij zich ook 
bezig met Maatschappelijke Team-
buildingsdagen en met de bestaande 
projecten als Roefeldag De Bilt en 
L eren omgaan met geld. De Stichting 
heeft als ambassadeurs burgemeester 
Gerritsen, wethouder Mittendorff en 
Willem L ageweg (MVO Nederland), 
daarnaast is er een Bestuur, een Raad 
van Advies, zijn er vijf Founders en 
16 Partners. 

H andelen 
Om exact vier uur werd de Beurs-
vloer gestart met een slag op de gong 
door wethouder Mittendorff. De eer-
ste matches werden snel gesloten. De 
afspraak werd vervolgens vastgelegd 
op papier door een hoekman, die 
zijn papier overdroeg aan een run-
ner. De afspraak werd vervolgens 
door een notaris ingeboekt en een 
accountant zette de geschatte waarde 
van de match op papier. De mensen 
die elkaar middels een match hadden 
gevonden werden vervolgens samen 
op de foto gezet. Vragers en aanbie-
ders raakten gemakkelijk in gesprek. 
De vragers hadden zich al in januari 
aangemeld en hun vragen stonden al 
vermeld in de speciale Beursvloer-
krant. Hierdoor was het voor de aan-
bieders al mogelijk om op voorhand 
de mogelijkheden te bekijken.

Bij z ondere M atc h es
Sportstichting Samen Verder zocht en 
vond een zaal in het WVT-complex in 
Bilthoven, voor de viering van het 20 
jarig jubileum. Nathalie Temming-Tap 
van Tap U itvaartzorg gaat helpen met 
het vervaardigen van hun jubileum-
boekje. Ambtenaren van de gemeente 
De Bilt gaan het pad naar de J eu de 
Boules baan bij het Verzorgingshuis 
Schutsmantel verbreden zodat ook 
rolstoelers de baan kunnen berei-
ken. De Gehandicaptenraad deed zeer 
goede zaken op de beurs: het KNMI  
levert een laptop, WVT gaat een 
aangepaste computercursus geven, 
AENEA geeft een workshop pakken-
de teksten schrijven, De Bilthuys en 
gaat gesprekstraining geven voor het 
zoeken naar de juiste vrijwilligers en 
drie fotografen werden gevonden om 
vast te leggen wat wel en niet goed is 
aan bereikbaarheid voor rolstoelers 
van gebouwen, winkels etc. Hierover 
zal een boekje worden samengesteld 
waarmee de plannenmakers van de 
nieuwe Kwinkelier rekening kunnen 
houden. I et Wennekes van de Biltse 
Sportfederatie sloot een match met 

Cor Groenen van J ansen &  Van Driel 
uit Groenekan voor het maken van 
posters en fly ers. De match werd 
vastgelegd door hoekman Alexander 
Tchernoff. De organisatoren van de 
Dag voor de Ouderen kunnen met 
twintig ouderen een koffietafel nutti-
gen in de Biltse Hoek en krijgen daar 
ook een rondleiding. J ongerenorga-
nisatie Animo (waarin Sojos) vond 
in 2B Mobile een partner om een 
mobiel netwerk aan te leggen tijdens 
de jongerenmanifestatie in september 
op Fort Ruigenhoek. 

De S c h atkam er
Nieuw dit jaar was het fenomeen 
De Schatkamer. Om het contact te 
bevorderen tussen maatschappelijke 
organisatie en fondsen was ook hier 
een ruimte voor ingericht. Er waren 
vier fondsen aanwezig: het K.F. Hein-
fonds, het Oranje Fonds, het Rabo-
bank Coöpe ratiefonds en de gemeente 
De Bilt. Deze laatste heeft een afde-
ling subsidie. Middels twee subsidies 
kunnen zij financieel bijdragen aan 
het sociale en culturele leven en aan 
bijzondere projecten voor scholen. 
Door de naamgeving Stimulering 
Sociaal en Cultureel L even wordt al 
duidelijk waar deze subsidie op van 
toepassing is. De BEA is een subsidie 
die gegeven kan worden bij subsi-
dië ring van Bijzondere Educatieve 
Activiteiten voor scholen. 

R esultaat
De derde Beursvloer werd gehou-
den op de Werkplaats in Bilthoven. 
Enthousiast geworden voor en tijdens 
dit evenement hebben ze gelijk aan-
geboden ook de volgende Beursvloer 
te willen huisvesten. Burgemeester 
Gerritsen sloot de beurs met een slag 
op de gong. Hij vertelde trots te zijn 
op de grote maatschappelijke betrok-
kenheid in De Bilt. I n totaal werden 
er 99 matches gesloten. Zij verte-
genwoordigen een maatschappelijke 
waarde van 108.450 euro en 1587 
uren inzet.
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DE J ONG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

G roenekan 0346 -  21 12 91

Bij na 100 m atc h es tij dens Beursvloer De Bilt
door Marijke Drieenhuizen

De derde Beursvloer De Bilt h eef t h et suc c es van de vorige  tw ee overtrof f en. In totaal w erden er 99 m atc h es 
ge sloten tussen h et lokale b edrij f sleven en de ge m eente enerz ij ds en instellinge n, stic h tinge n, verenigi nge n en 

sc h olen anderz ij ds.

N athalie T emming-T ap van T ap U it-
vaartzorg gaat de Sportstichting 
Samen V erder helpen met het ver-
vaardigen van hun jubileumboekje

Iet W ennekes van de Biltse Sportfederatie sloot een match met C or G roenen 
van het G roenekanse J ansen &  V an Driel voor het maken van posters en 
fly ers. De match werd vastgelegd door hoekman en A lex ander T chernoff.

J ongerenorganisatie A nimo vond in 2B  Mobile een partner om een mobiel 
netwerk aan te leggen tijdens de jongerenmanifestatie in september op F ort 
R uigenhoek.

Bikeshop-Loosdrecht
oodweg 3  • 1231 CP  Loosdre ht

Tel. 035 - 582 70 18
www. ikesho loosdre ht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.
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P .K .N . -  Ontm oetings kerk 
M aartensdij k 

5 april - 9.30 uur en 
K ap el H ollandsc h e R ading

5 april - 11.00 uur 
Ds. P.J . Rebel, U trecht

5 april - 19.00 uur Vesper
Ds. R. Alkema

S t. M aartenskerk M aartensdij k
4 april - 19.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit
5 april - 10.30 uur

Palmzondag, familieviering,
Pastor de Wit

P rotestantse G em eente 
De Boskap el G roenekan

Grothelaan 1a
5 april - 10.30 uur

Drs. J . Bouma, Bilthoven

P .K .N . -  H erv. K erk G roenekan
5 april - 10.00 uur

Kand. Mr. J . P. de Man, Rosmalen
5 april - 18.30 uur

Ds. C. Evers, Putten

H ersteld H ervorm de K erk 
G roenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

5 april - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. B. Klootwijk,

Alblasserdam

N ed. G er. K erk W estb roek
5 april - 10.00 uur

Hr. A. Doornebal, Nieuwegein
5 april - 18.30 uur

Ds. A.J . Krol, Gorinchem

P .K .N . -  H erv. K erk W estb roek
5 april - 10.00 uur

Ds. G.D. Kamphuis, Amersfoort
5 april - 18.30 uur

Ds. C.C.J . van der Dussen,
Harmelen

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

5 april - 10.00 uur
Ds. A. J onker, Putten

5 april - 18.30 uur
Ds. J . van Dijk, Zeist
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Geboren
27 maart 2009

S eth
Zoon van

Cor &  Daphne van Vliet
Patrijslaan 27
Maartensdijk

Geboren
24 maart 2009

L uc as
Zoon van

Ronny &  Dineke van Renswoude
Drakensteyn 22

Maartensdijk

Geboren
23 maart 2009

L ex
Zoon van

Florus &  Angela van Ettekoven
Achterweteringseweg 62

Maartensdijk

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

“De laatste periode van je leven 
door te kunnen brengen in je  
eigen vertrouwde omgeving; dáár  
afscheid kunnen nemen en dáár  
sterven is vaak de stille wens  
van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  
vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  
Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 
aanvragen van hulp:
Coördinator
Aline Lindner
tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

R eum af onds b edankt
H ollandsc h e R ading

Het Reumafonds bedankt alle collectanten, comité leden en bewoners in 
Hollandsche Rading voor de inzet en bijdragen aan het resultaat van de 
collecte in deze kern van de gemeente. I n de landelijke collecteweek van 
8 tot en met 14 maart 2009 is in Hollandsche Rading € 552,00 opgehaald. 
I n een vorige editie van De Vierklank werden de resultaten van de andere 
kernen al gemeld, maar door een misverstand werd daarbij de opbrengst in 
Hollandsche Rading niet genoemd.

Joh annes P assion in 
N oorderkerk

I n de Noorderkerk aan de L aurillardlaan te Bilthoven wordt op zondag 5 april 
2009 de J ohannes Passion van J . S. Bach uitgevoerd door het Cantatekoor 
Bilthoven. De aanvang is om 15.30 uur en de entreekosten zijn € 12,50.

U itvoerenden zijn het Cantatekoor Bilthoven, het Regine Bach Orkest, J oyc e 
Vermeer, sopraan, Petra van Dijk, alt, Stephan Havelaar, tenor (evangelist), 
Daniel Vecht, bas (Christus), Boudewijn de Pont, bas (Pilatus). Het geheel 
staat onder leiding van Herman Schimmel.

M atth äu s P assion
I n tegenstelling tot zijn ‘ grotere broer’  de Matthä us Passion, die maar liefst 
bijna drie uur duurt, is de J ohannes Passion veel korter, feller en daardoor ook 
dramatischer van zeggingskracht. I n minder dan twee uur wordt door Bach 
op onnavolgbare wijze de geschiedenis van het lijden en sterven van J ezus in 
beeld gebracht, eindigend met het hoopvolle en prachtige koraal ‘ Ach Herr, 
lass dein lieb Engelein’ . Het Cantatekoor Bilthoven kiest ervoor om de J ohan-
nes Passion zonder pauze uit te voeren. Wel is er een kort meditatief moment 
tussen deel 1en 2.

Bekend
Er zijn meerdere versies van dit werk bekend. Die uit 1749 wordt op 5 april 
a.s. in Bilthoven uitgevoerd en is het meest bekend. Het werk wordt omlijst 
door twee machtige koren, Herr, unser Herrscher’ ’  een meeslepend gebed en 
‘ Ruhet Wohl’  een zoet en liefdevol afscheidslied. Daartussen het verhaal van 
de evangelist, tien koralen, acht aria’ s en de zogenaamde ‘ volkskoren’ . Het 
Cantatekoor Bilthoven is een projectkoor, opgericht in 1997, dat twee keer 
per jaar een Bach-project uitvoert. De koorleden komen voornamelijk uit de 
omgeving van Bilthoven, de Bilt en Zeist, de musici en solisten komen uit het 
gehele land. 

Voorverkoop
Kaarten zijn tot vrijdag 3 april in de voorverkoop á  € 10,- verkrijgbaar, tele-
fonisch op 030 2205880 of te bestellen via de mail: ck.bilthoven@gmail.com 
Op 5 april verkrijgbaar in de kerk á  € 12,50 vanaf 15.00 uur.

In de N oorderkerk aan de L aurillardlaan te Bilthoven wordt zondag 5 april 
2 009 de J ohannes P assion uitgevoerd.

Bij z ondere f ilm avond in De Bilt
Dinsdag 7 april a.s. (vóór  het Paasfeest) is er in de bovenzaal van de Volle 
Evangelie Gemeente De Bilt, Nieuwstraat 47, een bijzondere familiefilm-
avond. Als voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen is er de film: ‘ Het 
verhaal van J ezus’ . Deze film laat het verhaal van J ezus zien zoals kinderen 
die in Zijn tijd leefden het beleefd zouden kunnen hebben.
U  kunt meeleven met de belevenissen van Benjamin, Caleb, Sarah, L eah en 
Nathan, kinderen uit verschillende gezinnen zoals er woonden in J eruzalem 
rond het jaar 30. Ze luisteren naar de verhalen van de man uit Nazareth, die 
zieken geneest en doden opwekt. Ze zien hoe J ezus leeft en met mensen 
omgaat. Ze maken zijn laatste dagen mee en zien hoe Hij een verschrik-
kelijke dood sterft. En dan het grootste wonder: J ezus wordt opgewekt uit 
de dood. Een boeiend en tijdloos verhaal voor alle leeftijden. De filmavond 
begint om 20.00 uur. De toegang is vrij. Nadere inlichtingen: tel. 030 
6952691 of tel. 030 6960667.

Z angavon d 
I n de Hervormde Kerk in Oud 
L oosdrecht (Oud L oosdrechtsedijk 
230) is op zaterdag 4 april a.s. om 
19.30 uur een zangavond met voor-
namelijk liederen uit de bundel van 
J oh. de Heer. Voor deze avonden 
bestaat ook altijd veel belangstel-
ling van inwoners van Maartens-
dijk, Westbroek en andere kernen. 
Medewerking verlenen het Chris-
telijk Mannenkoor uit Zederik en 
organist Ton v.d. Horst. De toegang 
is gratis. I nl. tel. 035 5825869 of 
035 5622064 

Ontm oetings dienst
 Op vrijdag 3 april a.s. wordt er in de recreatieruimte van Dijckstate een 
ontmoetingsdienst gehouden, met als voorganger Mevr. A. van Halsema. 
De muzikale begeleiding op de piano is in handen van mevr. H. Verweij. 
Na afloop is er een moment van ontmoeting met koffie. De aanvang is om 
19.30 uur. Voor vervoersvragen: J an Grootendorst, tel. 0346 212904.

P aasm arkt in De Akker
Donderdag 9 april a.s. van 10.00 tot 14.00 uur is er in appartementencom-
plex De Akker, Soestdijkseweg Zuid 87 te De Bilt een voorjaars-paas-
kunstmarkt. Ook met de inwendige mens wordt rekening gehouden.
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C h ristenU nie b ez oekt g olf b anen en disc uteert
door Kees P ijpers

Af ge lop en z aterdagm iddag trok de C h ristenU nie er op  uit om  een oordeel te kunnen vellen over h et j a of  nee 
van een gol f b aan b ij  M aartensdij k. E r w erd een aantal gol f b anen in de om ge ving b ez oc h t. N a de b ustoc h t 

w as er voorlic h ting  door vertege nw oordige rs van de G olf c lub  De Biltse Duinen en de S tic h ting Beh oud 
P rinsenlaan, die ontaarde in een verw arrende disc ussie.

Om 14.00 uur vertrok een grote gloed-
nieuwe bus, geregeld door Reisclub 
55 + + + +  vanaf Dijckstate met twaalf 
belangstellenden. Het vermoeden was 
dat door een niet geheel duidelijke 
aankondiging van het doel van de 
tocht, er te weinig mensen op af waren 
gekomen. Fractievoorzitter Christen 
U nie Nico J ansen vertelde dat hij 

in een drietal sessies duidelijkheid 
wilde scheppen om inzicht te krijgen 
in de problematiek van het voor of 
tegen van een golfbaan in het gebied 
Prinsenlaan West. Voor hemzelf en 
zijn partij is het ja of nee ook nog niet 
duidelijk. De eerste verkenning was 
het bezoeken van bestaande golfba-
nen waarna binnenkort ook andere 

onderwerpen van belang aan de orde 
zullen komen. Flora, fauna, ligging, 
omgeving, financië n en andere zaken 
spelen immers ook een rol.

G olf b anen
De bustocht was fraai. Er werden 
bezoeken gebracht aan de besloten 
Hilversumse Golfclub die gedeeltelijk 
op het grondgebied van Maartens-
dijk ligt, aan de open golfbaan L age 
Vuursche die bij Den Dolder hoort 
en de golfbanen van Amelisweerd 
ten oosten van U trecht. Tussen deze 
mooi gelegen en goed onderhouden 
locaties vertelde Henk Broekhuizen 
gewoontegetrouw in het voorbijrijden 
over interessante gebouwen en andere 
zaken. Het laatste bezoek was aan 
Prinsenlaan West, waar de passagiers 
werd gewezen op de beoogde golflo-

catie tussen Maartensdijk en de Nieu-
we Weteringseweg. Onderling werd 
het probleem van de dassen, mollen 
en het maï s besproken, waarna de 
bus om 16.00 uur bij Dijckstate arri-
veerde waar binnen meer voorlichting 
was beloofd. 

Verw arrend
I n een zaaltje van Dijckstate was, 
samen met de buspassagiers, de 
belangstelling aangegroeid tot een 
twintigtal aanwezigen, die meer 
informatie hoopten te krijgen. J ohan 
Huisman van de Beleidscommissie 
Stichting Golfclub Biltse Duinen kon 
nog helder en ervaren de problemen 
uitleggen en de noodzaak aangeven 

waarom de club uitbreiding elders 
zocht. Daar was bij de aanwezigen 
ook begrip voor maar dan toch lie-
ver niet bij Maartensdijk. Ook naar 
Annemieke Roestenberg van de 
Stichting Behoud Prinsenlaan werd 
nog geluisterd, evenals naar Ad Vrij-
sen. Maar toen de boerenbelangen 
werden bepleit en de dassen, mollen 
en het maï s over tafel vlogen, begon 
een verwarrende discussie waar velen 
zich tegelijk mee bemoeiden. Nico 
J ansen was het er mee eens dat de bij-
eenkomst onordelijk was verlopen en 
zoekt voor een volgende bijeenkomst 
een onafhankelijke vergadervoorzit-
ter.

O ok vanuit de bus werden de banen bekeken.

N aar A nnemieke R oestenberg werd nog geluisterd.

VVD op ent 
w eb log

Op de website van de plaatselijke 
VVD staat sinds kort een weblog. 
Fractievoorzitter Anne Doedens 
geeft daarin iedere twee à  drie 
weken het laatste politieke nieuws 
en de visie van de VVD daarop. 
De weblog is te vinden op www.
vvd-debilt.nl.

Op uitnodiging van de plaatselijke 
afdeling van het Christen Democra-
tisch Appel brengt Tweede Kamerlid 
Henk J an Ormel op 8 april een bezoek 
aan de gemeente De Bilt, waarin hij 
zal spreken over de huidige stand van 
zaken in Europa en de aanstaande 
Europese Verkiezingen in juni 2009. 

Als Tweede Kamerlid, voorzitter van 
de vaste commissie Buitenlandse 
Zaken en als woordvoerder Europa, 
biotechnologie, dierenwelzijn en dier-
gezondheid heeft Ormel een brede 
portefeuille. I n verband met de Euro-
pese verkiezingen die plaatsvinden op 
4 juni a.s. 

zal Henk J an Ormel tijdens deze 
openbare avond als woordvoerder 
Europa specifiek ingaan op het vraag-
stuk hoe Nederland binnen de EU  zijn 
positie kan behouden op gebied van 
migratie, criminaliteit en economie. 
Na de pauze zal er uiteraard gelegen-
heid zijn tot het stellen van vragen. 

Belangs telling
Belangstellenden in het bijwonen van 
deze openbare avond zijn van harte 
welkom op 8 april 2009 in het H.F. 
Wittecentrum, Henri Dunantplein 4 
in De Bilt. De aanvang is 20.30 uur 
en de zaal is open vanaf 20.00 uur. De 
toegang is gratis.

H enk J an O rmel spreekt op 8 april 
over de positie van N ederland binnen 
de EU .

P olitiekc af é  en c ab aret
Politieke groepering Bilts Belang organiseert op woensdag 22 april om 
20.00 uur een Politiek Café  met cabaret in het WVT-gebouw, Talingstraat 
10 Bilthoven. De lokale partij wil een marktplaats bieden aan burgers en 
bedrijven, die lokale initiatieven ontwikkelen en daarbij tot een ruil van 
kennis en ervaring willen komen. De avond biedt een werkplaats voor 
het smeden van nieuwe initiatieven en het aangaan van nieuwe relaties. 
Gestreefd wordt naar een interactieve communicatie tussen de aanwezi-
gen waarin verschillende bewonersinitiatieven voor het voetlicht worden 
gebracht en gemeenschappelijke ervaringen met het gemeentelijk beleid 
worden gedeeld. 
De fractie van Bilts Belang brengt na de pauze een cabaret ten tonele onder 
de titel: de schatbewaarder, de nar en de troubadour. Daarna is de zaal 
open voor het café . Aanmelding van deelnemers wordt op prijs gesteld:  
secretaris@biltsbelang.nl. Zie de website www.biltsbelang.nl 

S p ec iale af sluiting S oosseiz oen
T outenb urg door L ia Verh eul

door Marijke Drieenhuizen
 

W oensdag 8 ap ril z al L ia Verh eul h et S oosseiz oen van S oos T outen-
b urg af sluiten m et de voorstelling ‘ Op  h et b ankj e’  vernoem d naar de 

rub riek in De Vierklank. De voorstelling is vrij  toegan kelij k
voor 55 p lussers.

Soos Toutenburg kent 20 vaste bezoekers van 55 jaar en ouder die eenmaal 
per twee weken op woensdagavond in Toutenburg samenkomen. Er zijn 
steeds wisselende activiteiten: kaarten maken, spelletjes, muziek, sprekers 
en bingo. 

Op  h et b ankj e
Al eerder hebben de organisatoren van de soos gebruik gemaakt van de 
talenten van L ia Verheul- van Winssen uit Westbroek. Onder de titel De 
Vrolijke Noot treedt zij met regelmaat ook op bij bruiloften en partijen. Op 
haar repertoire staan liedjes van de Beatles tot Celine Dion en van André  
Hazes tot J ohn Denver.  ‘ De voorstelling Op het bankje heb ik bedacht 
omdat ik de stukjes daarover in De Vierklank altijd met plezier lees en ik 
heel graag eens Maerten zou ontmoeten. I k ga daarom ook op het bankje 
zitten maar Maerten komt niet. Wel allemaal andere aardige en bijzondere 
mensen en die verhalen vertel ik tijdens de voorstelling. I k vul dat aan met 
bekende liedjes van Wim Sonneveld’ , vertelt L ia Verheul. 

Vrij e toegan g
Naast de vaste bezoekers van de soos zijn ook anderen welkom voor deze 
voorstelling die wordt gehouden in de recreatiezaal van Toutenburg. De 
voorstelling begint om 19.30 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn.

L ia Verheul - van Winssen sluit het Soosseizoen af ‘ Op het bankje’ .

T w eede K am erlid H enk Jan  Orm el
b ez oekt De Bilt



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
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

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

Tijd voor een 
nieuwe kleurige 
voorjaars-coupe

Eindelijk

lente

Vrolijk gekleurde
sieraden enprachtige sjaals

Maak tijdig uw afspraak voor de pasen

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Radijs .......................2 bossen 0,99

Rucola .................. grote bak nu 1,25

Soepgroente ............. 250 gram 0,59

Sla-mix .................... 150 gram 0,99

Witte druiven of

Blauwe druiven 0,99
2 voor

Pitloze
Grote Hollandse

Alleen donderdag

Vers gesneden

Hollandse

0,99
Witte druiven ofPitloze

Grote Hollandse
Landwaart groente en fruit

Komkommers

Luxe
Doesburgse kip schotel ..............................100 gram 0,99
Aspergeschotel met beenham ................. 100 gram 0,99
Kip stroganoff + geb. aardappels ......... 100 gram 0,99

Vers van de Traiteur

500 gram

Super
knaller

 Aardbeien ..................grote doos 0,99
Alle Rauwkostsalades .....................................

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

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

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

200 gram

1,00

Smaak
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Een krant lezen in groot letterfor-
maat, boodschappen bestellen, e-mai-
len met kinderen en kleinkinderen 
of het bekijken van digitale foto’ s, 
de mogelijkheden zijn legio. Vrijwil-
ligers helpen beginnende gebruikers 
gratis tijdens de inloop in Dijckstate, 
op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur 
en van 13.00 tot 16.30 uur. 
Mevrouw B. Blauwendraat - Ehlhardt 
(78) uit Maartensdijk liep al lang 
met het idee eens iets met computers 
te willen gaan doen. Vorige week 
dinsdag heeft ze een eerste stap gezet 
en kwam ze kijken bij de inloopmid-
dag. ‘ I k had tegen mezelf gezegd, 
het is hoog tijd dat ik er mee begin. 
Mijn kinderen wilden al lang dat ik 
me er in ging verdiepen en nu wil ik 
zelf ook. I k wil graag nuttige dingen 
leren: e-mailen met mijn kinderen en 
kleinkinderen en dingen opzoeken. 
J e ziet tegenwoordig steeds vaker dat 
meer informatie te vinden is op het 
internet, het lijkt al of je niet meer 
zonder kunt. I k maak er tijd voor en 
ga het gewoon doen’ , vertelt ze. Ook 

een mevrouw uit De Bilt wil graag 
wat meer leren over computers. ‘ I k 
ben hier al eens eerder geweest en 
het viel me op dat iedereen prettig 
geholpen wordt en dat de vrijwilligers 

alle geduld hebben’ . Meer informatie 
over het I nternetcafé  kan men ver-
krijgen bij SWOvestiging Maartens-
dijk, telefonisch bereikbaar via  0346 
214161.

Veel vrouw en b ez oeken 
Internetc af é  Dij c kstate 

door Marijke Drieenhuizen

De m annen w aren tij dens de sp ec iale Inloop m iddag van h et Internetc af é  Dij c kstate z w aar in de m inderh eid:  
de vrouw en voerden de b oventoon. N ic o Jan sen h eette alle aanw ez ige n van h arte w elkom  en sc h etste in h et 

kort w elke m oge lij kh eden een c om p uter onder andere b iedt aan b egi nnende ge b ruikers.

Mevrouw B. Blauwendraat - Ehlhardt verricht de officiële handeling  
waarmee het vernieuwde Internetcafé wordt geopend.

J oseph and the Amazing Technico-
lor Dreamcoat, Columbus en Three 
Moods: zomaar een greep uit het 
repertoire van het Voorjaarscon-
cert op zaterdag 4 april a.s. in het 
H.F.Witte Centrum in De Bilt, Henri 
Dunantplein 4. 

Het Klein Harmonieorkest laat 
Columbus horen, gecomponeerd door 
Rob Goorhuis, directeur van de Biltse 
Muziekschool. Het Groot Harmonie-
orkest laat de liefhebbers genieten 

van de Highlights from J oseph, uit de 
musical die momenteel te zien is in de 
Nederlandse theaters en de Melodie 
Percussiegroep brengt in drie ver-
schillende stemmingen met Three 
Moods van Gian Prince. De aanvang 
is om 20.00 uur. Toegangskaarten zijn 
verkrijgbaar aan de zaal voor slechts 
€ 8,00. 
Meer informatie op www.biltsehar-
monie.nl en bij het secretariaat, tel. 
030 2213940, e-mail. secretaris@bilt-
seharmonie.nl. 

Voorj aarsc onc ert 
K oninklij ke Biltse H arm onie 

Bestelf orm ulier Vlaaienac tie 2009* S oort Vlaai Aantal

Naam: Kersen

Straat: Rijst

Huisnr. Gemende vruchten

Postcode: Appel de L uxe

Plaats: J ubileum

* Deze lijst inleveren bij Kapper Stevens

Scouts zijn de afgelopen weken langs de deuren gegaan in 
de dorpen Maartensdijk, Hollandsche Rading, Westbroek 
en Groeneken. Het kan zijn dat u niet thuis was toen zij 
langs kwamen. Mocht u toch nog een L imburgse vlaai 

voor de Pasen willen bestellen, dan kan dat!  Vul de bon 
in en of bel de Vlaaienlijn (voicemail) tel. 0346 214074. 
Bestellen kan tot dinsdag 7 april a.s., de vlaaien worden 
op vrijdag 10 april bezorgd en kosten € 8,00.

 S c outing- Vlaaienac tie m et de P asen

M E E  Inf ob us op  
P lanetenb aan in de Bilt

De MEE infobus staat vrijdag 3 april van 10.00 tot 12.00 uur op Winkel-
centrum Planetenbaan in de Bilt. I edereen met een beperking, handicap of 
chronische ziekte kan in de MEE infobus terecht voor informatie en advies. 
Een gratis gesprek met een professionele consulent van MEE, dicht bij u in 
de buurt. U  kunt in de bus terecht met vragen over bijvoorbeeld vakantie, 
vrije tijdsbesteding, wonen of dagbesteding. 
Het unieke van de bus is dat mensen die nauwelijks weten wat er mogelijk 
is, in korte tijd gratis tips krijgen waar ze ook daadwerkelijk iets mee kun-
nen. Terwijl ze op weg zijn naar de winkel, loopt een echtpaar langs de bus 
waarvan de vrouw chronisch ziek is. Zij zijn door de chronische ziekte van 
mevrouw al jaren niet meer op vakantie geweest. De consulent vraagt wat 
voor wensen ze hebben. Gezamenlijk wordt er een gids bekeken. Het echt-
paar is duidelijk onder de indruk van wat de mogelijkheden zijn. Ze gaan 
met informatie weg en komen zonodig nog terug als ze er niet uit komen. 

W anneer?
Nieuwsgierig geworden?  De MEE infobus komt op vrijdag 3 april, op de 
markt Winkelcentrum Planetenbaan van 10.00 tot 12.00 uur.

Vergad eringe n op  lokale z enders
Wethouder Bert Kamminga deelt tijdens het vragenuurtje in de gemeen-
teraad mee dat in het college van B en W op 31 maart besluitvorming 
plaatsvindt over verslaglegging in beeld en geluid van raads- en com-
missievergaderingen. Op 6 november 2008 was daarover een motie van 
GroenL inks& PvdA aangenomen. ‘ De motie is in uitvoering en binnen drie 
weken kunt u een uitnodiging voor een demonstratie verwachten’ , aldus de 
wethouder. ‘ Bij een positief besluit op 31 maart zal de implementatie direct 
volgen. Dat duurt acht weken en met een beetje goede wil kan dan in mei de 
eerste audiovisuele verslaglegging het licht zien.’  Dé siré e Schmalschlä ger 
meldt dat RTV De Bilt Zeist het graag op de kabel wil zetten. Met een link 
naar de Beursvloer, die dezelfde dag had plaatsgevonden, zegt ze tegen de 
wethouder: ‘ Misschien kan ik de match met u maken.’  Na de raadsvergade-
ring werd de match inderdaad gesloten. De wethouder zorgt voor opname-
apparatuur en RTV De Bilt Zeist gaat de uitzendingen verzorgen. [ GG]

U it de ge m eenteraad 
van 26 m aart

De raad gaat  akkoord m et h et investerings p lan Inf orm atievoorz iening 
en Autom atisering ( I& A)  2009. E b b e R ost van T onninge n ( Bilts Belang)  

kan in verb and m et h et ontb reken van b elangr ij ke inf orm atie niet 
instem m en m et h et voorstel. H ij  c onstateert dat b ij  de uitb esteding van 

de inf orm atic a- af deling op nieuw  de stad U trec h t w ordt ge noem d. 

Met een aangenomen motie van Anne de Boer (GroenL inks& PvdA) en Anne 
Doedens (VVD) besluit de gemeenteraad een al eerder ingenomen standpunt 
over de onwenselijkheid van een fietstracé  in de verbindingszone van de 
ecologische hoofdstructuur (EHC) bij het landgoed Oostbroek te bekrach-
tigen. Door de dagelijks bestuurder het Bestuur Regio U trecht (BRU ) werd 
aangegeven dat het plan weer op tafel moest komen om de fietsmobiliteit te 
versterken. De bestuurder vond dat naast mogelijkheden om de bestaande 
structuur te verbeteren ook een nieuw race besproken moest kunnen worden. 
De Boer noemt het een heel wild plan. ‘ Er is zelfs sprake geweest van een 
fietspad langs De Grift door het wildviaduct heen.’
Een motie van Maaico Maarsen (SP) wordt ingetrokken omdat achterliggende 
informatie niet kan worden gegeven. De strekking van de motie was om de 
VNG in een brief duidelijk te maken dat gezien de economische situatie een 
verzoek van de VNG aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer om de 
bezoldiging van politieke ambtsdragers te verhogen, niet toe te passen. (GG)

De raadsvergadering duurde niet erg lang, dus was er nog tijd voor een 
drankje. 



Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Woensdag 8 april 2009
Discussiebijeenkomst met

2e Kamerlid Henk Jan Ormel

Staat Europa nog op de kaart?

H.F. Wittecentrum, Henri Dunantplein 4, De Bilt.
Aanvang: 20.30 uur. Zaal open: 20.00 uur.
De toegang is gratis.
www.debilt.cda.nl

De Bilt - Maartensdijk

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

OPEL VECTRA 2.2 16V AUT, GRIJS MET, RAD/CD, ABS, LMV, ER, CV, SB,
CRUISE C, AIRBAGS, ESP, MLV, AIRCO, SB, 82.000KM ........................................................  '05 €. 12.750,- 

PEUGEOT
107 1.0 12V 3DRS, ZWART, SB, RAD/CD, AIRBAGS, 22.000KM ............................................  '06 €. 6.950,-
206 1.4 XR 3DRS, ROOD MET, ER, CV, SB, RAD/CD, 57000KM ............................................  '04 €. 7.150,- 
206 1.4 16V 5DRS, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, MLV,
LEDER INT, RAD/CD, TREKH, LMV, ESP, ARMSTEUN, AIRBAGS, 44.000KM........................  '04 €. 8.750,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET, ELEC KAP, ER, CV,
SB, RAD/CD, LEDEREN INT, 145.000KM ...............................................................................  '00 €. 8.250,-
307 2.0 HDI 5 DRS, ZILV MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, 162.000KM ..................  '03 €. 5.750,-
307 1.6 16V BREAK, BLAUW MET, BLAUW MET, ER, CV, SB, 130.000KM ............................  '02 €. 6.450,-
307 SW 1.6 16V HDIF NAVTECH, GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, ESP,
ABS, CLIMATE C, RAD/CD WISS/NAV, AIRB, 168.000KM ......................................................  '04 €. 7.950,-
406 BREAK 2.0 HDI AUT ST 110PK, BLAUW MET, CRUISE C, LMV, ER,
CV, SB, MLV, RAD/CD, CLIMATE C, REGENS, PARKEERS, TREKH, 240.000KM ..................  '01 €. 4.950,-
607 2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...................  '03 €. 12.950,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN  C3 1.4I, ZWART, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD, AIRB, 70.000KM ....................  '03 €. 7.950,- 
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT, ROOD MET, CRUISE C, ER,CV, SB,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, RAD/CD, 34.000KM ..................................................................  '06 €. 17.250,-
CITROEN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM .................................................................................  '06 €. 14.750,-
RENAULT MEGANE BREAK 1.6 16V, GROEN MET, AIRCO, ER, CV, 144.000KM ...................  '02 €. 4.950,-
RENAULT SCENIC 1.6 16V AUT, D GROEN MET, CLIMATE C, RAD/CD,
LMV, ABS, AIRB, ER, CV, SB, SCHUIFD, 67.000KM ...............................................................  '02 €. 8.950,-
FIAT IDEA 1.4, ANTRECIET MET, AIRCO, ER, CV, SB, AIRBAGS, 58.000KM ........................  '04 €. 7.750,-

BUDGET CARS
RENAULT CLIO 1.4 3DRS, ROOD MET, ER, CV, SB, MLV, AIRB, 150.000KM .........................  '98 €. 2.950,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Kapper Hans bereidt zich voor 
op een top tijd bij de marathon 

in Rotterdam.

Daarom 
aanstaande 
zaterdag 
om 12 uur 
gesloten.

Bel 212455    

Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt 
vergadert op woensdag 1 april om 14.00 uur in het 
gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, Bilthoven 
(Coesfeldzaal). Op de agenda staat o.a. ontwikkel-
ingen WMO, in het bijzonder de ervaringen opge-
daan in de pilot projecten MENS. Belangstellenden 
voor deze openbare vergadering zijn van harte wel-
kom.Voor verder informatie: Hella G. van Schaik-
Colijn, Kastanjelaan 2, 3737 RB Groenekan, tel. 
0346-211946 of e-mail Hella.vanschaik@casema.nl.

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

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

Broodhaantje
€ 0,90

Paasbrood
€ 3,75 400 gr

€ 6,25 700 gr

Advocaatslof
€ 7,65

 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.

Grote paastakken  1,95
Potloodnarcis 3 bos 3,-
Violen 5 voor 2,50

Speciale zaai- en stekgrond
grote zak  6,15

Strooi kalk tegen mos
5 kg voor 50 m2  6,50

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

VOORJAAR 2009

ONZE COLLECTIE IS 
WEER LENTEFRIS 

MET VELE 
COMBINATIE- 

MOGELIJKHEDEN.

KOMT U EVEN 
KIJKEN???



De familienaam Van Voorst komt 
vanaf 1745 en die van Bieshaar vanaf 
1858 regelmatig in De Bilt en Maar-
tensdijk voor. E.W. van Voorst, de 
vader van Bertus, heeft indertijd de 
gegevens over beide families nauw-
keurig opgeschreven. De familiege-
schiedenis begint in 1745. Hendrikje 
Reijerse Baars, 17 februari 1726 in 
De Bilt geboren, trouwde op 4 april 
1745 met Hendrik van Voorst uit Ede. 
Ze vestigden zich in boerderij Bild-
zigt. Hendrik en Hendrikje kregen 
15 kinderen, waarvan een aantal jong 
is overleden. Er volgen na hen vele 
generaties met soms zeer kinderrijke 
gezinnen. Neeltje van Voorst, in 1847 
op Bildzigt geboren, trouwt in april 
1866 met Willem Bieshaar. Willem 
is in 1835 te Barneveld geboren en 
was vanaf 1858 als boerenknecht 
werkzaam op de boerderij Veelust 
bij de weduwe N. van Dijk. Willem 
en Neeltje gaan na hun trouwen op 
Bildzigt wonen. I n 1866 als huurder 
en vanaf 1882 als eigenaar.

Boerderij  Bildz ic h t 
De bewoners en de opeenvolgende 
eigenaren van boerderij Bildzigt zijn 
vanaf 1689 getraceerd en beschreven. 
Claes J anszoon Stael en Nellichie 
Peters Koets uit Oostveen, het latere 
Maartensdijk, kochten in 1689 de 
boerderij voor 500 gulden van de 
erven van Arien Pietersz.van Hou-
ven. I n de jaren daarna kopen en 
verkopen Claes en Nellichie meer-
dere malen land in de omgeving van 
de boerderij I n 1751 verkopen hun 
drie zonen Bildzigt met 10 morgen 
land aan de schout Chr. Sanderson. 
Sanderson verkoopt in 1758 de boer-
derij inclusief land voor 2000 gulden 
aan Cornelis van der Hoop, oud-
raad ter Admiraliteit van Friesland 
en kanunnik in het Domkapittel te 
U trecht. I n datzelfde jaar koopt Van 
der Hoop ook het links naast Bildzigt 
gelegen huis Oud-Meijenhagen en in 
1759 De U ithof de Steenen Camer, 

een 14 eeuws huis van het klooster 
Oostbroek, dat achter Bildzigt aan 
de huidige Eerste Brandenburgerweg 
stond. De erven van Cornelis van der 
Hoop verkopen in 1779 Bildzicht en 
Meijenhage aan J an Hovy , die het in 
1792 verkoopt aan mr. J an Wolters 
van der Poll. I n 1807 wordt de boer-
derij vernieuwd en in 1826 verkocht 
aan Willem Diemont die ook eigenaar 
van J agtlust (het huidige gemeen-
tehuis) was. Diemont verkoopt in 
1843 de boerderij Bildzigt aan jhr. 
Hendrik v.d. Bosch. De erven Van de 
Bosch laten de boerderij in 1882 vei-
len, waardoor Willem Bieshaar eige-
naar wordt. I n 1889, 1922 en 1925 
verkoopt de familie Bieshaar steeds 
gedeelten van het land achter de boer-
derij aan de gemeente voor de aanleg 
en uitbreiding van de begraafplaats 
Brandenburg. Willem Bieshaar is in 
1913 overleden en Neeltje in 1920. 
Hun in 1869 geboren zoon Hendrik, 
getrouwd met Heintje Brunekreeft, 
blijft op de boerderij wonen. Hendrik 

is in 1945 overleden. Heintje woont 
daarna alleen op Bildzigt tot het in 
1965 wordt afgebroken. De nieuw-
bouw op het land van de in 1965 
afgebroken boerderij Bildzigt werd 
indertijd het Plan Bieshaar genoemd. 
De namen van drie van de lanen in 
dit gebied: Meye nhagen, Bildzigt en 
Steenen Camer herinneren nog aan de 
oude bebouwing. 

De kinderen Biesh aar
De negen kinderen, vier zonen en 
vijf dochters, van Willem en Neel-
tje Bieshaar zijn allemaal getrouwd. 
Enkele zijn naar het voorbeeld van 
hun ouders ook boer geworden. De 
oudste zoon J an, geboren in 1866 is 
met Maagje Doornenbal getrouwd en 
werd boer in Stoutenburg, De reeds 
genoemde zoon Hendrik, geboren in 
1869 trouwde met Heintje Brune-
kreeft en bleef op Bildzigt wonen. 
Evert werd in 1872 geboren en is met 
J annetje Verlek getrouwd en werd 
boer in Groot Ammers. De in 1874 
geboren Willem is met J annetje Top 
getrouwd en werd predikant. Hij stond 
achtereenvolgens in Groot Ammers, 
Zetten, U trecht en Den Haag. De 
in 1867 geboren dochter J anna is 
met godsdienstonderwijzer Willem 
van L eeuwen getrouwd en woonden 
achtereenvolgens in Schoonrewoerd, 
Vriezeveen en Dordrecht. Hun zoon 
Maarten is later hoofd van de School 
met de Bijbel aan de Molenweg in 
Maartensdijk geworden Hij werkte 
van 1923 tot 1962 op de school. Maria 
werd in 1881 geboren en trouwde met 
Gijs van Vulpen, veehouder aan de 
Wijkersloot te Soest. Dochter Geer-
truida is in 1887 geboren en trouwde 
met de architect Gijs van Hoogevest 
te Amersfoort die o.a. de kerk in 
Groenekan heeft ontworpen
 
R idderh of stad
Neeltje Bieshaar, in 1870 geboren, 
trouwde in 1891 met Bart (L am-
bertus) van Voorst en gingen op de 
boerderij de Nieuwe Mortier aan de 
Nieuwe Weteringse weg wonen. Bart 
is in 1870 op de I J zeren Mortier te 
Maartensdijk geboren. De Nieuwe 
Mortier was eigendom van de familie 
Q uarles van U fford van het land-
goed Beukenburg. Nadat Anton Spelt 
gestopt was op de boerderij Ridder-
hofstad aan de Prinsenlaan te Maar-
tensdijk, eveneens een pachtboerderij 
van de fam. Q uarles van U fford, kon 

Evert, de zoon van Bart en Neeltje, 
deze pachten. Evert was getrouwd 
met J ohanna Griffioen uit Holland-
sche Rading. I n 1953 heeft Evert de 
boerderij gekocht. Hun zoon Bertus 
nam in 1972 de boerderij van zijn 
vader over. I n 1978 is de boerderij 
door een windhoos vernield en kwam 
er de huidige nieuwe boerderij aan 
de Nieuwe Weteringse zijde van de 
Prinsenlaan.

W illem  T op
Willemijntje Bieshaar, in 1877 gebo-
ren, trouwde met brood en banketbak-
ker Willem Top in De Bilt. Willem en 
Willemijntje woonden bij de winkel 
aan de Dorpsstraat bij de burgemees-
ter de Withstraat in De Bilt. Willem 
verzorgde ook maaltijden en diners bij 
de mensen thuis. Willemijntje werd in 
de familie tante Ment genoemd. Ze 
bezat een grote verzameling boe-
ken, waaronder ook veel cowboyboe -
ken. I n 1934 opende Top een tweede 

winkel aan de Vinkenlaan te Biltho-
ven. L ater verhuisde de zaak naar de  
J ulianalaan 6b te Bilthoven naast de 
galanterie- en speelgoedwinkel van 
Ravenhorst en het postkantoor. Top 
bouwde vooral als banketbakker in 
de zich snel ontwikkelende villawijk 
Bilthoven-Noord een goede naam op. 
Soms werd er bij wijze van experi-
ment een scheutje Grand Manier aan 
het beslag toegevoegd. De in 1906 
geboren Arend Top volgde zijn vader 
als banketbakker op. Arend is reeds in 
1961 overleden. Zijn in 1943 geboren 
zoon Aak zat nog in militaire dienst 
toen hij zijn vader in 1961 opvolgde. 
Na verloop van tijd werden er ook 
winkels in Soest en Zeist geopend. 
Onlangs werd de Patisserie Top’ s 
Edelgebak door de banketbakkers-
vereniging Heerlijk &  Heerlijk na 
een beoordeling door het Nederlands 
Bakkerij Centrum te Wageningen uit-
geroepen als Winnaar L ekkerste pro-
ducten van 2009. 
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Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

F am ilie van Voorst sinds 1745 in de Bilt
Van Bertus van Voorst uit M aartensdij k krege n w e de op  4 ap ril 1906 ge m aakte gr oep sf oto van h et 40- j arig 
h uw elij ksf eest van z ij n gr ootouders van m oedersz ij de, W illem  en N eeltj e Biesh aar -  van Voorst. Z ij  w oonden 

in de in 1965 af ge b roken b oerderij  Bildz igt  aan de G roenekansew eg in De Bilt. De b oerderij  stond aan de 
noordz ij de van de G roenekansew eg tege nover de H essenw eg en R unneb eek. W illem  en N eeltj e krege n nege n 

kinderen, die allen voor 1900 z ij n ge b oren.

P atisserie T op ’ s E delge b ak ‘ W innaar 

L ekkerste p roduc ten van 2009’ .
Heerlijk &  Heerlijk is de vereniging van de betere banketbakkers in Neder-
land met circa 100 aangesloten bedrijven. De leden binnen de vereniging 
besteden veel tijd aan productontwikkeling en streven de hoogste kwaliteit 
van hun producten na. Op 24 maart heeft Heerlijk &  Heerlijk haar algemene 
ledenvergadering in het Orpheustheater te Apeldoorn gehouden.
 
Naast de eigen productbeoordelingen door de leden onderling, waar het 
vooral gaat om productinnovatie, werkmethodes, gebruikte recepturen en 
werkmethoden, wordt de kwaliteit van 8 producten gedurende het jaar, 
onafhankelijk door het Nederlands Bakkerij Centrum in Wageningen 
beoordeeld. Dit gebeurt op gemiddeld 8 tot 10 onderdelen per product. J e 
zou deze beoordeling ook kunnen zien als een consumentenwaardering. De 
dagelijkse zorg voor hoge kwaliteit is geen sinecure en daarom besteedt het 
Gilde hier dan ook veel aandacht aan.

Patisserie Top’ s Edelgebak uit Bilthoven heeft van de 100 aangesloten leden 
de hoogste gemiddelde eindscore behaald met een 7,92 gemiddeld en mag 
zich daarmee een jaar lang ‘ Winnaar van de L ekkerste producten’  noemen. 

O p 4 april 1906 ter gelegenheid van het 40- jarig huwelijk van W illem en 
N eeltje Bieshaar. De foto is achter Bildzigt gemaakt. Z ittend v.l.n.r.: N eeltje, 
J an, het bruidspaar W illem en N eeltje Bieshaar en W illem. Staande v.l.n.r. 
G eertruida, Evert, Maria, W illemijntje, H endrik en J anna.

De in 1 9 6 5  afgebroken Boerderij Bild-
zigt aan de G roenekanseweg in De Bilt.

De in 19 80 afgebroken Boerderij De 
R idderhofstad aan de P rinsenlaan in 
Maartensdijk.

De door G ijs H oogevest ontworpen Kerk in G roenekan.

P atisserie T op’ s Edelgebak aan de J ulianalaan 6b in Bilthoven.
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advertentie

Ted van der Ham, eigenaar van Naast 
de Buren, heeft als stelregel: men-
sen komen lachend binnen en gaan 
lachend weer naar buiten. Deze regel 
heeft hij overgenomen van zijn vroe-
gere leermeester Frans Fagel. Ted 
is eigenlijk alle dagen van de week 
bezig met zijn bistro. Ook op maan-
dag en dinsdag als Naast de Buren 
gesloten is. Hij neemt dan reser-
veringen telefonisch op en doet de 
inkopen. De website moet bijgewerkt 
worden: in de lente komen er nieuwe 
gerechten op de kaart. En hij timmert 
aan de weg met nieuwe ideeë n, zoals 
de High Tea op zondagmiddag. Sinds 
begin februari woont Ted met vrouw 
Debby en zoon Graham boven het 
restaurant. Voor Ted een voordeel: 
‘ I k ben altijd in de buurt en ben ook 
zo weer thuis’ . 

H igh  T ea
Ted van der Ham is met L oog Stof-
fels in de zomer van 2003 begonnen 
met Naast de Buren. Vanaf het begin 
was de dorpsbistro een doorslaand 
succes. Dat had vooral te maken met 
de formule van de ‘ aanschuiftafel’ : 
op woensdag- en donderdagavond 

konden mensen aan lange tafels aan-
schuiven en eten wat de pot schaft 
voor een bedrag onder de tien euro. 
De informele sfeer van de avonden 
leidde tot geanimeerde gesprekken 
met dorpsgenoten. Niet alleen men-
sen uit Groenekan kwamen naar het 
restaurant, ook voor anderen werd 
Naast de Buren een plek waar zeker 
é é n keer per week gegeten werd. 

I n de zomer van 2008 besloot L oog 
Stoffels het geluk in Frankrijk te 
zoeken en sindsdien zwaait alleen 
Ted de scepter bij Naast de Buren. 
Het vertrek van L oog is de meeste 
mensen wel opgevallen, maar heeft 
in eerste instantie weinig veranderd. 
L angzamerhand wil Ted veranderin-
gen invoeren, van kaarsjes en kleed-
jes op de tafels tot nieuwe initiatie-
ven. De ‘ aanschuiftafel’  is uitgebreid 
met de vrijdagavond en er is een 
keuze uit twee gerechten: vlees of 
vis. ‘ Vegetarisch is ook mogelijk’ , 
aldus Ted, want: ‘ I k sta altijd klaar 
voor de mensen’ . Sinds half decem-
ber is Naast de Buren ook op zon-
dagmiddag open. Vanaf twaalf uur 
kunnen mensen lunchen of een High 

Tea bestellen. De invloed van zijn 
Engelse schoonfamilie laat zich hier 
gelden. Met zijn vrouw Debby ver-
zorgt hij de High Tea, bestaande uit 
scones, clotted cream, zoetigheden en 
sandwiches. Voor wie dit teveel is, is 
ook Cream Tea mogelijk: scones met 
clotted cream en jam. Met de opening 
op zondag hoopt Ted ook passanten 
naar Naast de Buren te lokken. Ted: 
‘ Door en langs Groenekan lopen veel 
wandelroutes en er strijken al regel-
matig wandelaars bij ons neer om wat 
te drinken en te eten’ . 

Druk, m aar ge z ellig
Buiten de vaste openingstijden kan 
er ook gebruik gemaakt van Naast 
de Buren voor het organiseren van 
recepties, vergaderingen en andere 
bijeenkomsten. Tot de service behoort 
ook de catering: Ted verzorgt, in 
overleg met de klant, maaltijden aan 
huis. ‘ Een druk bestaan’  geeft Ted 
toe, ‘ vanaf het vertrek van L oog zit 
ik in de vierde versnelling. Maar 
Naast de Buren brengt veel gezellig-
heid: niet alleen voor de gasten, maar 
ook voor mij’ . Voor meer informatie: 
www.naastdeburen.nl.

N aast de Buren:  nieuw e initiatieven
door Sy lvia van der L aan

Dorp sb istro N aast de Buren is in G roenekan een b egr ip . N iet alleen voor G roenekanners, m aar ook m ensen 
uit de, som s verre, om trek w eten h et restaurant aan de G roenekansew eg te vinden. De h orec a in N ederland 

z uc h t onder de rec essie, m aar b ij  N aast de Buren is h et iedere avond vol. H oe kom t dat?

N aast de buren:  al jaren een doorslaand succes.

Bij de presentatie van de dorpsvisie op 
11 februari waren al lovende woorden 
gesproken over de totstandkoming 
ervan. Dorpsraadvoorzitter Marius 
van den Bosch benadrukte toen dat 
het een proces vanuit de Groenekanse 
gemeenschap is geweest. Hij was 
van mening dat het proces goed is 
gelopen.

S tem verklaringe n
Frans Poot (D66) legt tijdens de 
behandeling in de raad een stem-
verklaring af. ‘ Niet over de inhoud, 
maar over het proces’ , aldus Poot. 
‘ Het proces had een valse start. Bij de 
sport word je dan teruggefloten. Vaak 
is de oorzaak dat iemand te vroeg 
uit de starblokken gaat. Hier was 
het niet te vroeg uit de startblokken, 
maar men ging de verkeerde richting 
op. Wat toen is gebeurd zou ik wil-
len omschrijven als een proces van 
een lerende organisatie.’  Poot noemt 
het een grote winst dat de nieuwe 
opdracht die daarna geformuleerd 
werd heeft geleid tot een adviesstuk 
dat breed gedragen wordt door de 
dorpsraad, het college, de ambtelijke 
organisatie en het Bureau NoordPeil. 
‘ Maar als een groep zo groot en zo 
divers is kun je nooit iedereen tevre-
den stellen.’  Poot gaat in op inspreker 
Teus Spelt van de L TO in de com-
missie Openbare Ruimte. ‘ Die gaf 
toen zelf al aan dat hij te laat was met 
zijn inspraak. We hebben wel naar de 

inhoud van zijn betoog gekeken. De 
antwoorden van de portefeuillehou-
der stelden ons gerust. Een andere 
late reactie was van de Stichting 
Brigida.’  Frans Poot betreurt dat Bri-
gida zo laat met een reactie komt, 
vooral omdat de stichting onderdeel 
van het proces was. Hij zou graag 
zien dat Brigida in de toekomst bij 
de uitwerking van de plannen betrok-
ken blijft en medewerking verleent. 
‘ L TO doet dat in ieder geval wel en 
ik zou dat hier ook willen zien.’  Poot 
noemt de gang van zaken een goed 
voorbeeld van interactief besturen. 
‘ Chapeau voor de organisatie, het col-
lege, het bureau, maar met name voor 
de klankbordgroep.’

T w ij f el
Nico J ansen (ChristenU nie) heeft 
eveneens waardering voor de dorps-
visie. Hij is het niet met alle punten 
eens, maar verwacht dat een aantal 
knelpunten ter beoordeling terugkomt 
in de gemeenteraad. Ebbe Rost van 
Tonningen (Bilts Belang) constateert 
dat er een breed draagvlak is, maar 
heeft twijfels omdat de Stichting Bri-
gida, die ook wordt genoemd bij 
het brede draagvlak, met een lange 
lijst met opmerkingen komt. Ondanks 
deze twijfels blijft hij positief en 
steunt, net als alle andere gemeente-
raadsleden, de Toekomstvisie voor 
het dorp Groenekan, zoals die is aan-
geboden. 

T oekom stvisie G roenekan 
krij gt  raadsb rede steun

door G uus G eebel

De ge m eenteraad stelde donderdag 26 m aart unaniem  de Dorp svisie voor G roenekan vast. 
H et stuk gaat  dienen als leidraad voor de ge m eentelij ke struc tuurvisie en als ref erentiekader 

voor ontw ikkelinge n in en om  G roenekan.

Met een stemverklaring gaat F rans P oot in op de totstandkoming van de 
dorpsvisie.

Voorj aarsm arkt E m m aus
Op  4 ap ril 2009 z al in de vestigi ng van E m m aus Bilth oven aan de 

Ju lianalaan 27 de traditionele Voorj aarsm arkt w orden ge h ouden van 
13.00 tot 16.00 uur.

Om deze voorjaarsmarkt goed te kunnen voorbereiden zal de winkel deze 
week niet open zijn op dinsdag, woensdag en donderdag. Op die dagen zul-
len alle mooie spullen worden klaargezet voor de verkoop op zaterdag.

Emmaus staat bekend om de ophaal en het hergebruik van meubelen  
en andere waardevolle spullen die nog een keer worden hergebruikt en 
van de opbrengst worden vele projecten - doorgaans in 3e wereldlanden 
gesteund -;  zo kon in 2008 bijna 100.000 euro hiervoor worden bestemd.

O p 4 april 2009 zal in de vestiging van Emmaus Bilthoven aan de  
J ulianalaan 27 de traditionele V oorjaarsmarkt worden gehouden van 13.00 
tot 16.00 uur.



Aanvrage n om  vergu nning ( arti-
kel 41 W oningw et)  voor:
R egu liere b ouw aanvraag
•  Holl.Rading, Tolakkerweg 108, 

vernieuwen/vergroten bijgebouw;
•  Maartensdijk, Molenhof 1, plaat-

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

Verleende b ouw vergu nninge n
•  Holl.Rading, Dennenlaan 59-61, 

vernieuwen scheidingshekwerk 
rondom school (19-3-2009)

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.

Aanvulling w elstandsnota
Op 31 maart 2009 heeft het college 
van burgemeester en wethouders 
besloten dat een concepttekst voor 
een aanvulling op de welstandsnota 
wordt vrijgegeven voor inspraak. 

W aarom  een aanvulling?
Reden voor deze aanvulling is de 
geplande herontwikkeling van het 
terrein van hotel Heidepark, gele-
gen op de hoek van de straten Hei-
depark en Jan Steenlaan (nrs. 20, 22 
en 24)  in Bilthoven. Op grond van 
hoofdstuk 10 van de welstandnota 
moeten voor (her)ontwikkelingslo-
caties aanvullende welstandscriteria 
worden vastgesteld. Deze criteria 
zijn specifiek bedoeld voor het te 
ontwikkelen gebied.  

Insp raakp roc edure
De concepttekst voor de aanvulling 
op de welstandsnota ligt ter inzage 
vanaf 2 april tot en met 13 mei 
2009 voor inwoners van gemeente 
De Bilt en belanghebbenden. In 
deze periode kan de concepttekst 
worden ingezien op het gemeente-

huis aan de Soestdijkseweg Zuid 
173 in Bilthoven. Inspraakreacties 
kunnen tot en met 13 mei 2009, 
bij voorkeur schriftelijk, worden 
ingediend. U kunt uw schrifte-
lijke  inspraakreactie sturen naar: 
Gemeente De Bilt, afdeling Ver-
gunningen en Toezicht, Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven. 

W at ge b eurt er m et uw  reac tie?
Alle reacties worden opgenomen 
in een eindverslag. Dit eindverslag 
wordt toegestuurd aan alle indie-
ners van een inspraakreactie. Als 
een reactie aanleiding geeft tot aan-
passing van de concepttekst, dan 
wordt dit vermeld in het eindver-
slag. De aanvulling op de wel-
standsnota wordt, samen met het 
eindverslag van de inspraak, aan de 
gemeenteraad voorgelegd. De raad 
stelt de aanvulling op de welstands-
nota vast.

Vrag en
Voor vragen kunt u contact opne-
men met de afdeling Vergunningen 
en Toezicht middels telefoonnum-
mer 030-228 91 80.

H andh aving
Het college en de burgemeester 
van De Bilt maken bekend dat zij 
bij besluit van 27 januari 2009 
het uitvoeringsprogramma integrale 
handhaving VT 2009 hebben vast-
gesteld. In dit uitvoeringsprogram-
ma is de focus waarop het toezicht 
en de handhaving van milieu en 
bouwen in 2009 ligt vastgelegd.  
Ook is de integrale werkwijze uit-
gewerkt. De wijze waarop gehand-
haafd zal worden is vastgelegd in 
een nalevingstrategie. Hierin kunt u 
lezen op welke wijze de gemeente 
op zal treden tegen overtredingen. 
Het uitvoeringsprogramma is een 
uitwerking van het op 18 december 
2008 door de gemeenteraad vast-
gestelde Kadernota integrale hand-
having vergunningen en toezicht 
Gemeente de Bilt. Beide documen-
ten zijn te vinden op de website van 
de gemeente. 

Voor b ouw inf orm atie of  h et 
b ekij ken van ter inz age  ligge nde 
stukken kunt u langs kom en b ij  
de af deling Vergu nninge n en T oe-
z ic h t op  w erkdage n van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op  dinsdag is de 
af deling alleen op  af sp raak op en 
van 15.00 – 19.00 uur. U  kunt een 
af sp raak m aken via telef oonnum -
m er ( 030)  228941 1. Voor inf or-
m atie over b estem m ings p lannen 
en/ of  een ge sp rek m et een p lan-
toetser dient u altij d een af sp raak 
te m aken via b ovenge noem d tele-
f oonnum m er.

Beleidskeuz e b esluit b odem -  
kw aliteit
Per 1 juli 2008 is het nieuwe Besluit 
bodemkwaliteit in werking getre-
den. Dit Besluit vervangt het ‘oude’ 
Bouwstoffenbesluit volledig. Het 
nieuwe Besluit verplicht de gemeen-
te om te kiezen voor hetzij algemeen 
landelijk beleid (generiek beleid) of 
voor gebiedsspecifiek beleid. Daar-
naast kan de gemeente kiezen of zij 
gebruik wil blijven maken van de 
bestaande bodemkwaliteitskaart en 
het bijbehorende bodembeheerplan 
(=overgangsrecht). 
Het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente De 

Bilt maakt bekend dat het college in 
haar vergadering van 17 maart 2009 
heeft vastgesteld dat voor een peri-
ode van maximaal 5 jaar gebruik zal 
worden gemaakt van het overgangs-
recht, zoals gedefinieerd in het per 
1 juli 2008 in werking getreden 
Besluit bodemkwaliteit. 
Dit houdt in dat bij grondverzet 
en toepassing van grond binnen 
de gemeentegrenzen gewerkt 
moet worden volgens het bodem-
beheerplan. Dit bodembeheerplan 
beschrijft wat de mogelijkheden 
zijn voor grondverzet op basis van 
de bodemkwaliteitskaart. Door deze 
regeling kan grondverzet plaats-
vinden zonder het keuren van de 
grond, waardoor een besparing 
op de kosten mogelijk is. Wan-
neer volgens het bodembeheerplan 
geen gebruik mag worden gemaakt 
van de bodemkwaliteitskaart, is het 
nieuwe Besluit bodemkwaliteit van 
kracht. In dit geval geldt het gene-
rieke beleid. Voor de uitvoering van 
dit beleid is een bodemfunctieklas-
senkaart opgesteld. 

Op de website van de Milieudienst 
Zuidoost-Utrecht kunt u meer lezen 
over het Besluit bodemkwaliteit, de 
bodemkwaliteitskaart en het bodem-
beheerplan (www.milieudienstzou.
nl). Ook is hier de bodemfunctie-
klassenkaart opgenomen. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de Milieudienst Zuid-
oost-Utrecht, 030 – 69 99 500.

M andaat en m ac h tig ing sb esluit 
M ilieudienst

M andaat-  en m ac h tigi ngs b esluit 
M ilieudienst Z uidoost- U trec h t 
2008, ter vervangi ng van m an-
daat-  en m ac h tig ing sb esluit 
M ilieudienst Z uidoost- U trec h t 
2004. 

Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat zij op 24 maart 2009 
besloten hebben om het mandaat- 
en machtigingsbesluit Milieudienst 
Zuidoost-Utrecht 2004 te actualise-
ren en te vervangen door mandaat- 
en machtigingsbesluit Milieudienst 
Zuidoost-Utrecht 2008. Het besluit 
is verduidelijkt en, waar mogelijk, 
vereenvoudigd. Tevens is het geac-
tualiseerd naar aanleiding van nieu-
we wetgeving. Ook de mogelijkheid 
om omgevingstaken uit te voeren, is 
opgenomen. Het mandaat mag uit-
sluitend uitgeoefend worden, voor-
zover de gemeente hier uren aan 
heeft toegekend in het milieubij-
standscontract met de Milieudienst 
Zuidoost-Utrecht. De directeur en 
diens plaatsvervanger mogen deze 
bevoegdheden uitoefenen bij de 
voorbereiding en uitvoering van de 
aan haar overgedragen taken. Ook 
mag zij ondermandaat verlenen aan 
de teamleiders, bedrijfsjuristen en 
vakspecialisten A die werkzaam 
zijn bij de Milieudienst Zuidoost-
Utrecht.

Het besluit treedt in werking met 
ingang van de dag na de datum van 
deze bekendmaking.

Het volledige besluit ligt gedurende 
zes weken na de dag van bekend-
making ter inzage op de volgende 
adressen:
•  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, Centrale 
Balie/Receptie. (maandag, woens-
dag en donderdag van 8.30 – 17.00 
uur, dinsdag van 8.30 – 19.00 uur 
en vrijdag van 8.30 – 16.00 uur).

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

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

ner en de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar zich richt;
-  de gronden van het bezwaar.
De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift bedraagt zes weken 
en begint de dag na deze bekend-
making. Het bezwaarschrift dient 
voor het einde van deze termijn ter 
post te zijn bezorgd, mits het niet 
later dan een week na afloop van 
de termijn door ons is ontvangen. 
Daarnaast kan om een voorlopige 
voorziening (schorsing) worden 
verzocht bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA 's Gravenhage. Hiervoor 
is  griffierecht verschuldigd. Na 
indiening ontvangt u hierover nader 
bericht van de Raad van State.

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat de vol-
gende m elding  8 . 40 (Algemene 
maatregel van Bestuur) is binnen 
gekomen:

Aanvrag er:  mevr. S.L. van den Berge
Inric h ting :  gemeente De Bilt/SCHC
Adres:  Kees Boekelaan 1, Bilthoven
Om sc h rij ving :  het plaatsen van 12 
lichtmasten t.b.v. de verlichting van 
de sportvelden aan de Kees Boekelaan 
(westzijde), tussen K ees Boekelaan 8  
en F rans H alslaan 25 ,  Bilth oven.  
Betref t:  het Activiteitenbesluit milieu-
beheer

Tegen deze melding staat géén 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.
U kunt de melding inzien van 6 tot 
20 april 2009 in het gemeentehuis 

van 8.30 tot 12.30 uur (of volgens 
afspraak).

Beleid en Strategie

K ennisge ving

T oep assing  g em eentelij k voor-
keursrec h t Bilth oven

De Bilt, 26 maart 2009 

Het college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt maakt op 
grond van artikel 7 eerste lid van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten 
(Wvg) bekend dat zij op 24 maart 
2009 op grond van het bepaalde 
in artikel 6 Wvg besloten hebben 
gronden aan te wijzen waarop de 
artikelen 10-24, 26 en 27 Wvg van 
toepassing zijn. Deze aanwijzing 
heeft betrekking op enkele  gronden 
in het gebied “Masterplan Centrum 
Bilthoven” te Bilthoven. Het betref-
fen gronden welke gelegen zijn aan 
de Vinkenlaan, Julianalaan, Nachte-
gaallaan en het Emmaplein.

Het besluit heeft een geldingsduur 
van maximaal 3 maanden, waar-
binnen de gemeenteraad de gron-
den opnieuw moet aanwijzen. Een 
aanwijzing door de raad heeft een 
geldingsduur van 3 jaar.
Het besluit tot aanwijzing ligt met 
de bijbehorende kadastrale teke-
ning en overige stukken met ingang 
van 27 maart tot en met 7 mei 2009 
ter inzage bij de informatiebalie in 
het gemeentehuis, Soestdijkseweg-
Zuid 173, 3721 AB Bilthoven, tij-
dens de openingstijden: maandag, 
woensdag en donderdag van 8:30-
17:00, dinsdag van 8:30-19:00 uur 
en vrijdag van 8:30 tot 16:00 uur. 

Het besluit van burgemeester en 
wethouders omvat:
•  een kadastrale tekening met daar-

op aangegeven de onroerende 
zaken waarop het voorkeursrecht 
wordt gevestigd; deze tekening 
geeft een overzicht van de ligging 
van het voorkeursrechtgebied;

•  een lijst van kadastrale nummers 
van de aangewezen onroerende 
zaken met vermelding van grootte 
en eigenaren. 

Daarnaast ligt gelijktijdig met het 
besluit van burgemeester en wet-
houders ook het ontwerpraads-
voorstel en –besluit aan de raad 
op grond van artikel 5 Wvg met 
de daarbij behorende stukken op 
dezelfde locatie ter inzage. 

Het besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders treedt in 
werking één dag na publicatie van 
de bekendmaking in de Staatscou-
rant. Publicatie in de Staatscourant 
vond plaats op 26 maart 2009.
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M ilieuklac h ten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Beleid en Strategie

Wet Milieubeheer
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Z iensw ij z en
Binnen 3 maanden dient de gemeen-
teraad van De Bilt over de aanwij-
zing van de gronden te beslissen. 
I n het kader van een zorgvuldi-
ge voorbereiding van het door de 
gemeenteraad te nemen besluit tot 
aanwijzing van de gronden, kunnen 
belanghebbenden op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht hun 
zienswijze naar voren brengen. Zij 
worden daarbij in de gelegenheid 
gesteld om gedurende een termijn 
van vier weken, ingaande op de 
dag na publicatie in de Staatscou-
rant (ofwel ingaande op 27 maart 
2009 tot en met 23 april 2009) hun 
zienswijze over het raadsvoorstel 
naar voren te brengen. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gericht 
aan de Raad van de gemeente De 
Bilt, Postbus 300, 3720 AH Biltho-
ven. I ndien belanghebbenden hun 
zienswijze mondeling kenbaar wen-
sen te maken, kunnen zij hiervoor 
contact opnemen met de griffie.

Bez w aar en b eroep
Tegen het besluit van het colle-
ge staat bezwaar en beroep open. 

Belanghebbenden kunnen geduren-
de 6 weken ingaande op de dag na 
publicatie in de Staatscourant (ofwel 
ingaande op 27 maart 2009 tot en 
met 7 mei 2009) een bezwaarschrift 
indienen bij burgemeester en wet-
houders van De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven. I n het onderte-
kende bezwaarschrift moet worden 
opgenomen: de naam en het adres 
van de belanghebbende, de datum, 
een omschrijving van het voorstel 
waartegen het bezwaar is gericht en 
de gronden van het bezwaar (moti-
vering). Belanghebbenden die een 
bezwaarschrift hebben ingediend 
kunnen tevens een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen 
bij de President van de Arrondis-
sementsrechtbank, postbus 13023, 
3507 L A U trecht.
Het bezwaar moet worden onderte-
kend en ten minste bevatten:
a. de naam en het adres van de indie-
ner;
b.  dagtekening;
c.  een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar gericht is;
d.  de gronden van bezwaar.

Eigenaren en rechthebbenden wor-
den per brief op de hoogte gebracht 
van dit besluit. 

Openbare Veiligheid

AP V -  E venem entenvergu nning 

De burgemeester van de gemeente 
De Bilt maakt bekend dat voor de 
“ Kick Offf “  van de welzijnsstich-
ting Animo  op vrijdag 15 mei 2009 
van 16:00 tot 19:00 uur een evene-
mentenvergunning is aangevraagd 
op Fort Ruigenhoek, Ruigenhoek-
sedijk te Groenekan.

Bovengenoemde aanvraag ligt vanaf 
de publicatiedatum vier weken ter 
inzage in de kamer van Openbare 
Veiligheid op het gemeentehuis aan 
de Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven. U  kunt uw zienswijze schrif-
telijk indienden bij de burgemeester 
van de gemeente De Bilt, Postbus 
300, 3720 AH in Bilthoven.

Openbare Veiligheid

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

W erk in uitvoering
De kom ende w eek z ij n de volg ende w erken in uitvoering  in de g em eente 
De Bilt:
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk;
•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot 

Groenekanseweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestem-
mingsverkeer is wel mogelijk, tot half april. 

•  Bilthoven: (sanerings-)werkzaamheden op de parallelweg Emmaplein, 
aan de kant van de even-huisnummers tot half april.

Werkzaamheden spoorwegovergang Hollandsche Rading
In de nacht van dinsdag 7 op woensdag 8 april vinden werkzaamheden 
plaats aan de spoorwegovergang op de Vuurse Dreef, te Hollandsche 
Rading. De spoorwegovergang wordt van 23.00 uur tot 06.00 uur deels 
afgezet. Één rijbaan blijft beschikbaar. 

Mededeling:  H et gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. A lleen 
voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, waarbij in 
ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. V olledige vermelding 
van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de 
BiltBuis/ BC  en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.

T entoonstelling ‘ K aart lez en 
of negen eeuwen Bilts 

Landschap’ krijgt vervolg
Vanaf maandag 30 maart 2009 is de tentoonstelling ‘ Kaart lezen of negen 
eeuwen Bilts L andschap’  te zien in Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Dij-
ckstate. Aan de hand van 16 kaarten uit het U trechts Archief – de eerste uit 
1676, de laatste uit 1908 – wordt de ontstaansgeschiedenis en samenhang 
van onze gemeente kleurrijk verbeeld. Ontgonnen vanuit “  Oostbroek tot 
Westbroek” , dat verklaart het bijzondere karakter van ons gebied. De I ni-
tiatiefgroep 900 jaar De Bilt is al enige tijd aan het brainstormen op welke 
wijze vorm en inhoud gegeven kan worden aan het in het jaar 2013 te vieren 
900 jarig bestaan van de gemeente. De tentoonstelling is tot en met 13 april 
2009 te bezichtigen in Dijckstate, Maertensplein 98 te Maartensdijk en is 
de opmaat voor de viering van het 900 jarig bestaan.

Doe ook m ee 
met de Roefeldag 2009! 

Op woensdagmiddag 3 juni a.s. is er weer de jaarlijkse Roefeldag in 
de gemeente De Bilt. De inschrijvingen zijn op dit moment in volle 

gang. Het is nog mogelijk om je in te schrijven tot 14 april!

Dus ben je tussen de 8 en 12 jaar, 
woon je in gemeente De Bilt en 
wil je ook een keer snuffelen in de 
wereld van de grote mensen?  Wacht 
dan niet af en geef je snel op met een 
groepje van 3 kinderen plus 1 bege-
leider!  Afhankelijk van het aantal roefelplaatsen kunnen max. 300 kinderen 
meedoen. I nschrijfformulieren kunnen opgehaald worden bij basisscholen, 
buurthuizen, bibliotheken en bij de publieksbalie op het gemeentehuis. Ook 
is het formulier te downloaden via de roefelsite.  Voor meer informatie, kijk 
op www.roefeldag-debilt.nl. 

C om m issies vergad eren
C om m issie van advies voor Burge r en Bestuur
De commissie van advies voor Burge r en Bestuur vergadert op donderdag 9 april om 20.00 uur in de Oude Raad-
z aal van het gemeentehuis J agtlust in Bilthoven. Voorafgaande aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel 
contact plaats in de Bilthal van J agtlust. 

Age nda
Voorzitter:  de heer P.H. Boos 
Secretaris:  mevrouw mr. drs. J .L . van Berkel

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. U itbreiden formatie opsporingsambtenaren
21.05 uur 3. Evaluatie rekenkamercommissie De Bilt
21.45 uur 4. Wijzigen regeling Bestuur Regio U trecht
22.10 uur 5. I ngezetenschap wethouder E.Th. Kamminga
22.20 uur 6. Vaststelling kort verslag d.d. 12 maart 2009
22.25 uur 7. Mededelingen
 7.1 Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/ m maart 2009
 7.2 Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
 7.3  Terugkoppeling regionale organen/ verbonden partijen 
22.35 uur 8. Rondvraag
22.40 uur 9. Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 9 april om 20.00 uur in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats 
in de Bilthal van J agtlust. 

Age nda
Voorzitter: mevrouw C.M. van Brenk-van Barneveld
Secretaris: mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Bouwplan Eikensteeg 34 te Maartensdijk 
20.45 uur 3. Vaststelling kort verslag d.d. 12 maart 2009
20.50 uur 4. Mededelingen
 4.1 Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/ m maart 2009
 4.2 Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
 4.3 Terugkoppeling overige regionale organen/ verbonden partijen 
22.00 uur  5. Rondvraag
22.05 uur 6. Sluiting
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Frans de Graaf weet zelf niet meer 
hoeveel jaar hij actief is bij de Oran-
jevereniging: ‘ Zestien of zeventien 
jaar, bijna net zolang als ik in Groene-
kan woon. De eerste drie jaar heb ik 
vooral veel doe-activiteiten gedaan, 
daarna werd ik gevraagd voorzitter 
te worden’ . Hij trof een vereniging 
aan, waar veel ouderen al jarenlang 
functioneerden. Frans: ‘ I k heb er 
nieuwe, jongere mensen bijgehaald, 
maar voordat de zaak stabiel was, was 
ik vele jaren verder en daarna ben 
ik blijven hangen’ . Frans kijkt met 
plezier terug op de vele koninginne-
dagen, die begonnen met de Aubade 
bij de burgemeester. Die opening van 
de dag is inmiddels ter ziele. 

Frans: ‘ Het begon al met de keuze 
voor het lied: de Nijepoort en de 
toenmalige School met de Bijbel 
hadden daarover vaak verschillende 
ideeë n. Daarna kwam de fanfare uit 
Westbroek niet meer en uiteindelijk 
stonden we met drie mensen de vlag 
te hijsen’ . Het ringsteken op paarden 
en op de fiets, de spelletjes voor de 
kleuters, de zeskamp, de vrijmarkt op 
30 april zijn allemaal gebleven. En 
de traditionele barbecue en lampion-
nenoptocht eind augustus zijn jaar-
lijks terugkomende activiteiten. Frans 
vindt dat belangrijk: ‘ Traditie is goed, 
je hoeft niet alles te veranderen’ . Het 

smartlappenfestival is een succesvol 
evenement van de laatste jaren.

Ook Otto van de Beek 
Met plezier denkt Frans de Graaf 
terug aan de vele koninginnedagen, 
waar hij als voorzitter aanwezig was. 
Niet alleen om de deelnemers aan 
paarden- en fietsenrace toe te spreken 
of de opgetuigde paard-en-wagens 
van commentaar te voorzien, maar 
ook om mensen de weg te wijzen naar 
de koffietent en, na afloop, bekers uit 
het gras te rapen die er zijn neerge-
gooid. ‘ De hele dag ben je aan het 
sjouwen en aan het eind van de dag 
ben je kapot, maar als je op zo’ n dag 
ziet hoe iedereen geniet, dan weet je 
waar je het voor doet’ , vertelt Frans. 
Of als een klein jongetje op een fietsje 
de volgende dag langskomt en zegt: 
‘ Het was een leuke dag, meneer’ . 
Op Koninginnedag geniet iedereen 
volop;  meestal zijn er zo’ n 140 men-
sen aanwezig. Wat eraan vooraf gaat 
zien de mensen niet. Hoewel de voor-
bereidingen ook arbeidsintensief zijn, 
kijkt Frans met genoegen terug op 
de avonden waarop de activiteiten 
georganiseerd werden: ‘ Mensen uit 
hetzelfde dorp leren elkaar op een 
andere manier kennen en aan het eind 
van de avond werd er een glaasje 
wijn bij geschonken en werd het 
erg gezellig’ . Na vele jaren actief te 

zijn geweest bij de Oranjevereniging, 
vindt Frans de Graaf het tijd om op 
te stappen: ‘ I k heb dan ook eens tijd 
om bij mijn dochter, die in de bin-
nenstad van U trecht woont, naar de 
Vrijmarkt te gaan’ . Met Frans ver-
trekt een ander prominent bestuurslid 
van de Oranjevereniging: Otto van de 
Beek. Frans: ‘ Otto is de man van de 
praktijk, altijd bezig met het in elkaar 
zetten van stellages, iemand met gou-
den handen en met hart voor het dorp 
Groenekan’ . Op de algemene jaarver-
gadering van 17 maart zijn wij beiden 
afgetreden en zijn er andere men-
sen in het bestuur gekomen. Voor-
afgaand aan de jaarvergadering was 
er een inloopavond voor belangstel-
lenden, die actief willen zijn binnen 
de Oranjevereniging. Frans: ‘ Helaas 
kwamen er maar twee mensen op de 
inloopavond. Daar maak ik me toch 
wel zorgen over. De activiteiten van 
de Oranjevereniging kunnen alleen 
maar voortgang vinden als er genoeg 
vrijwilligers zijn om de handen uit 
de mouwen te steken. Maar iedereen 
heeft het druk, iedereen werkt en helpt 
ook al mee bij de hockey- , voetbal- of 
tennisclub. I k begrijp dat wel, maar 
als er geen mensen bijkomen, worden 
er minder activiteiten georganiseerd 
en dat is zo jammer. J uist tijdens dit 
soort feestdagen ontdek je dat er veel 
leuke mensen vlak in de buurt wonen 

met wie je gezellig kunt praten en een 
glaasje kunt drinken’ . 

Af sc h eidsc adeau
Frans de Graaf neemt met gemengde 
gevoelens afscheid van de Oranje-
vereniging: naast de prettige herin-
neringen kijkt hij met zorg naar de 
toekomst: ‘ Marco van der Padt neemt 
het voorzitterschap over en er zijn ook 
een aantal nieuwe bestuursleden, maar 
het zou zo prettig zijn, en dat is ook 
hard nodig, dat er een groot reservoir 
van vrijwilligers achter het bestuur 
staat’ . De vrijwilligers zijn vooral 
op de feestdag zelf bezig met zand 
uitstrooien voor de paarden, hekken 
neerzetten, marktkramen opbouwen, 
de tent opbouwen, de vloer leggen. 
En natuurlijk moet alles aan het eind 
van de dag weer worden afgebroken. 
De organisatie voor de dag wordt 
op é é n of twee avonden besproken. 
Voor Frans is het afscheid in stilte 
verlopen, want ‘ I k sta niet graag 
op de voorgrond, hoewel ik het wel 

kan’ . Frans de Graaf verdwijnt niet 
uit beeld in Groenekan. Als bestuurs-
lid van het Groenekans L andschap 
bekommert hij zich om het groen 
houden van het dorp. En hij draagt 
zijn kennis, ervaring en informatie 
graag over aan zijn opvolger, Marco 
van der Padt. Belangrijker dan zijn 
afscheid vindt hij het voortbestaan 
van de Oranjevereniging: ‘ I k denk 
dat iedereen in Groenekan de Konin-
ginnedag als een uniek evenement 
ervaart, maar ik snap niet dat er dan 
maar tweehonderd van de tweedui-
zend inwoners lid zijn, voor maar tien 
euro per jaar! ’  Een beter afscheids-
cadeau dan het succesvol voortzet-
ten van de oranjedagactiviteiten kan 
Frans zich niet wensen. Daarom een 
oproep aan iedereen die wil blijven 
genieten van dit dorpse gebeuren en 
actief wil meehelpen: meld je aan bij 
Marco van der Padt, tel: 0346 214410. 
En word allemaal lid voor dat tientje 
per jaar: bel de penningmeester Aart 
Verkaik, tel: 0346 210513. 

E x- voorz itter Oranj everenigi ng 
F rans de G raaf :  ‘ T raditie is goe d’

door Sy lvia van der L aan

Oranj e das om , b iertj e in de h and, m et iedereen een p raatj e m aken. Dat is h et b eeld dat vele G roenekanners 
h eb b en van de ex- voorz itter van de Oranj everenigi ng G roenekan. Altij d aanw ez ig b ij  de vele ac tiviteiten die 

de Oranj everenigi ng organ iseert. 

Een beter afscheidscadeau dan het succesvol voortzetten van de oranjedag-
activiteiten kan F rans de G raaf zich niet wensen. 

‘ We willen het publiek een boeiend 
en gevarieerd programma aan kun-
nen bieden. I eder jaar nemen we een 
ander deel van het gebied ten Noor-
den van de stad U trecht. Daarom is 
dit jaar de agrarische open dag rond 
Westbroek en Tienhoven’ , vertelt J osé  
L am, coör dinator van het gebied. 
Die variatie spreekt de bezoekers aan, 
weet ze uit ervaring. De agrarische 
open dag wordt dit jaar voor de twin-
tigste keer gehouden.

De bedrijven die dit jaar open zijn, 
liggen verspreid in het gebied West-
broek/ Tienhoven. Behalve vleesvee 
en melkkoeien vinden de bezoekers 
ook kalfjes en schapen met lamme-
tjes op de bedrijven. Bij L am aan de 
Kerkdijk melken ze met een automa-
tisch melksys teem, in de volksmond 
een melkrobot genoemd. Kuikentjes 
zijn hier ook aanwezig. Verder is 
er op de Kerkdijk de I J sboerderij 
van v. Zijtveld, gezien alle hygi ë ne 
regels mogen de bezoekers niet in de 
bereidingsruimte, maar de ijsverkoop 
is geopend en de eigenaren vertellen 
alles over het bereiden van boerenijs. 
Aan het eind van de Kerkdijk is het 
bedrijf van Wijnen met vleesvee. Ook 
is hier een schuurverkoop van allerlei 
oude spulletjes uit grootmoeders tijd. 

S c h ap en 
Rijden we verder dan komen we bij 
v.d. Tol met 450 schapen, waarvan 
inmiddels de helft heeft gelammerd. 
Dus er zijn lammetjes genoeg om te 
bewonderen. I n Tienhoven aan de 
L ooijdijk is het bedrijf van v.d. Vaart;  
hier worden 80 koeien gemolken en 
het bijbehorende jongvee opgefokt. 
I n de polder aan de Griendweg is 
het bedrijf van v.d. L inden met 150 
zoogkoeien met hun kalfjes. Op de 
Gageldijk vinden de bezoekers een 
uiterst modern bedrijf dat komkom-
mers kweekt, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van warmtekrachtkoppeling 
en alles computergestuurd is. Aan 
het eind heeft Post een boomkwe-
kerij. Tijdens de open dag kan het 
publiek een kijkje nemen achter de 
schermen. 

F older
Een folder met plattegrond en de 
adressen van de opengestelde bedrij-
ven (aangegeven met de Nederlandse 
vlag) vinden de bezoekers bij alle 
deelnemers. De deelnemende bedrij-
ven nog even op een rijtje:

1.  Post, Herenweg 3ª , 3602 AM 
Maarssen. Boomkwekerij, 4 ha 
bomen en heesters.

2.  J . Verheul, Gageldijk 117, 3602 AK 
Maarssen. Komkommerkwekerij, 4 
ha glas, warmtekrachtkoppeling.

3.  Fam. v.d. Vaart, L ooijdijk 4, 3612 
BG Tienhoven. Melkveehoude-
rij, 80 melkkoeien en jongvee, 35 
schapen en lammeren.

4.  B. v.d. Tol, Heuvellaan 5, 3612 BA 
Tienhoven. Schapenhouderij, 450 
schapen en lammeren.

5.  P.J . L am, Kerkdijk 66, 3615 BG 
Westbroek. Melkveehouderij, 60 
melkkoeien, automatisch melksy -
steem (robot).

6.  W.B. v.d. L inden, Griendweg 1, 
3612 AS Tienhoven. Vleesveehou-
derij, ca. 150 zoogkoeien met kal-
veren.

7.  E. v. Zijtveld, Kerkdijk 141, 
3615 BD Westbroek. I J sverkoop 
geopend.

8.  W. Wijnen, Kerkdijk 176, 3615 
BK Westbroek. Vleesveehouderij, 
ca. 40 vleesstieren, 40 schapen en 
lammeren. Ook is hier een schuur-
verkoop van allerlei oude spulletjes 
uit grootmoeders tijd. 

Boer en tuinder z ij n g asth eer
door H enk van de Bunt

Op  z aterdag  4 ap ril org aniseert L T O af deling  M aartensdij k -  de Bilt -  L oosdrec h t een op en dag  b ij  8  ag rarisc h e 
ondernem ers in W estb roek en T ienh oven.  De b edrij ven z ij n te b ez oeken tussen 10. 00 uur en 16. 00 uur.  

A an het eind van de Kerkdijk, waar deze overgaat in de N edereindse V aartdijk 
is het bedrijf van W ijnen met vleesvee. O p dit stekje voelt ‘ J uffrouw J ansen 
brocante’  zich op zijn plekje;  oude spulletjes in de stal.

‘ W onen en w erken in de 
Dorp sstraat’

Stichting Kunstmarkt De Bilt zoekt voor een kunstproject mensen die heb-
ben gewerkt of gewoond in de Dorpsstraat (voorheen Steenstraat) in De 
Bilt. 
Het kunstproject ‘ Wonen en werken in de Dorpsstraat’ , dat mede tot stand 
komt door subsidie van de gemeente De Bilt, zal dit jaar een onderdeel 
vormen van de Kunstmarkt De Bilt. Voor dit kunstproject zoeken wij naar 
verhalen en foto' s over het vroegere leven van mensen aan de Dorpsstraat. 
-  Bent u oud-bewoner?  
-  Bent u als agent werkzaam geweest in het oude politiebureau?  
-  Heeft u in de oude Olland-fabriek gewerkt?
-  Werkte u in é é n van de winkels aan de Dorpsstraat?  
-  Heeft u oude foto' s of verhalen die gaan over het vroegere leven aan de 

Dorpsstraat?  
De Kunstmarkt De Bilt vindt dit jaar plaats op zaterdag 12 september, 
wederom in de Dorpsstraat. Contact: dorpsstraat@kunstmarktdebilt.nl of 
bel met Niels Eijsbroek, 06 54936778. 
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Op de valreep, met nauwelijks een 
maand te gaan, hebben Henk Broek-
huizen en kapper Hans Stevens beslo-
ten dat er echt iets moet gebeuren. 
Hans is betrokken bij de winkeliers- 
en sportverenigingen en Henk heeft 
eveneens vele relaties. Beiden heb-
ben ervaring met het organiseren van 
evenementen. Zij hebben inmiddels 
een aanvraagvergunning naar B en 
W gezonden. Hoewel er nog niet veel 
bekend is zullen enkele succesvolle 
activiteiten terugkeren. Als er goed 
geluisterd is, zal de kindervrijmarkt 
er weer komen en ook de grote tent 
waar verenigingen kunnen optreden, 
terwijl er voor de ouderen heel wat 
in het vat zit. Binnenkort zal er meer 
bekend worden. Broekhuizen en Ste-
vens zijn niet van plan een eigen 
Oranjevereniging te starten maar wil-
len alleen deze keer zorgen dat het 
feest door kan gaan.

Vrij w illige rs
Na het aftreden van voorzitter van 
Voorst van de Oranjevereniging en 
het afgelopen november genomen 
besluit door de andere bestuursle-
den om te stoppen, is toch nog een 
poging gedaan. De vorige voorzitter 
Daniel van U trecht, keerde terug als 

interim voorzitter. Dat is een waarne-
mende functie. Toen het ook daarna 
niet lukte om medebestuurders aan 
te trekken werd tegen heug en meug 
besloten dit jaar geen festiviteiten te 
organiseren. 

Er is onlangs een gesprek geweest 
met Henk en Hans en het overgeble-
ven zittende bestuur. Henk en Hans 

zijn gevraagd toe te treden tot het 
Oranjebestuur maar dat ligt niet in 
hun aard. Waarschijnlijk daardoor 
werd de vraag van Henk en Hans 
om hen financieel te steunen met 
het donatiegeld, negatief beantwoord. 
Broekhuizen en Stevens hopen op 
Koninginnedag ook nu te kunnen 
rekenen op de vele vrijwilligers die 
zich al jaren inzetten op de dag zelf.

F eestelij ke K oningi nnedag lij kt ge red
door Kees P ijpers

Ondanks h erh aalde op roep en van h et b estuur van de M aartensdij kse Oranj everenigi ng voor nieuw e 
b estuurders voor de op en p laatsen, z ij n er ge en aanm eldinge n ge kom en. Daarna w erd er noodge dw onge n 

b esloten dit j aar ge en f estiviteiten te organ iseren. Daarm ee kw am  h et druk b ez oc h te f eest in ge vaar. 
Op  h et nip p ertj e h eb b en tw ee b ekende dorp sge noten ac tie ondernom en om  op  kom ende K oningi nnedag 

toc h  f estiviteiten op  te z etten. 

W orden er op het Maertensplein in 2009  weer ( proef-) ballonnen opgelaten?

K lankb ord
E nqu ê t e 
( v erv olg)

De enquê te onder inwoners uit de 
gemeente De Bilt over hun sportbe-
oefening- en sportbeleving en vooral 
hun sportwensen doet het nodige stof opwaaien. Hoewel onze wethouder 
sport, Herman Mittendorff, geruststellende teksten produceert dat het 
slechts gaat om een sportmonitor, neemt dit de onrust niet weg. Bij mij 
ook niet. I k blijf me afvragen: waarom wil de gemeente weten wanneer ik 
hoe vaak binnen of buiten sport of waarom ik dat niet doe en wanneer ik 
eventueel wel in actie zou komen en of ik misschien zin heb eens een keer-
tje te golfen. Zijn de inwoners van de gemeente De Bilt misschien te dik, 
bewegen ze te weinig of wil de gemeente ons gewoon eens verwennen met 
een luxe buitenbad met een strand erbij wellicht?  Bewegen en verwennen is 
natuurlijk altijd goed en aangenaam en als bij verwennen ‘ bewegen’  hoort, 
dan heb je Sonja Bakker ook niet meer nodig. 

Als ik zo om me heen kijk op zaterdagochtend - en daar heb ik geen 
sportmonitor voor nodig - dan zit het wel goed met dat bewegen. Hordes 
kinderen en ouders sjouwen in de vroege ochtend naar voetbal- en hockey -
velden, naar tennisbanen en zwembaden. En ’ s zondags is het de beurt aan 
de ouders: zij rennen door het bos, al dan niet met stokken, doen de Tour de 
France na met hun clubje of laten hun paard uit. Het doel van de monitor 
was voor mij een raadsel. Totdat er een mailtje binnenkwam, waarin ik ant-
woord kreeg op de vraag die ik vorige keer stelde: welke sport zou Herman 
Mittendorff beoefenen?  Het antwoord luidde: ‘  Herman Mittendorff is een 
verwoed golfer’  en daaraan toegevoegd: ‘ zijn vriendin is é é n van de initia-
tiefnemers van de 18-holes baan in de gemeente De Bilt’ . Kan het antwoord 
echt zo simpel zijn?  Zou Herman Mittendorff op een mooie lenteavond met 
vriendin op een terrasje met een goede fles wijn, handenwrijvend en glim-
mend van genoegen zeggen: ‘ Popje, je raadt nooit wat je voor je verjaardag 
krijgt, het is groen en heel groot....? ’

Sy lvia van der L aan

Salsa is een dans en wordt in heel 
veel landen gedanst. De salsa (saus) 
is een mengsel van meerdere ingre-
dië nten. Mensen van verschillende 
nationaliteiten, ' claimen'  dat salsa in 
hun land is ontstaan. Zoals zoveel 
muziekstijlen ligt de oorsprong ook 
hier bij de slaven: de Spanjaarden 
stichtten na de ontdekking van Zuid-
Amerika door Columbus vooral sui-
kerplantages en gebruikten de plaat-
selijke bevolking als slavenarbeiders. 
L ater werden extra slaven uit Afrika 

gehaald. De trommelmuziek, ritmes 
en zang van de Afrikaanse slaven 
mengde zich met de flamencomuziek 
van de Spaanse kolonisten en de 
traditionele muziek van de oorspron-
kelijke bevolking. Dit resulteert uit-
eindelijk in een vrolijke, beweeglijke 
dansmuziek. De leerlingen laten een 
keur aan Zuid-Amerikaanse stijlen 
horen tijdens deze leerlingenpresen-
tatie. De aanvang in om 19.30 uur en 
de toegang is gratis. Zie ook www.
biltsemuziekschool.nl.

S alsa4F un b ij  Biltse M uz ieksc h ool
Op  donderdag 2 ap ril w ordt in de Ju lius R ön tge nz aal van de Biltse M uz ieksc h ool aan De K w inkelier 47 te 
Bilth oven een leerlinge np resentatie ge h ouden door leerlinge n van M artin de Boer ( trom p et)  en Bas van der 

W erf f  ( trom b one) . H et th em a van dez e is S alsa4F un, of w el Z uid- Am erikaanse ( latin)  m uz iek.

De beloften openden sterk. Zij pro-
fiteerden goed van het tamme spel 
van Odis. Zij maakten veel fouten 
en het leek of ze de eerste set als 
een warming up gebruikten. Odis had 
geen verweer tegen het gevarieerde 
aanvalsspel van Salvo dat de eerste set 
won met 25-16. 

I n de tweede set was Odis warmge-
draaid en liet zien waarom ze een 
plaats hoger op de ranglijst staan 
dan Salvo. Met gevarieerd aanvals-
spel en veel scorend door het midden 
en via de service wist het team de 

Salvomeiden op afstand te houden. 
Deze hadden niet het vermogen om 
druk te zetten op de tegenstander 
via service en aanval. I n deze fase 
was Nienke Dalmeijer de enige speel-
ster aan Maartensdijkse kant die met 
regelmaat punten scoorde. De set ging 
naar de tegenstander met 22-25. 

I n de derde set was hetzelfde beeld. 
Salvo opende goed maar Odis bleef 
langzij. De punten werden over en 
weer gemaakt. Op het einde van de 
set wist Salvo het niet af te maken en 
verloor nipt met 23-25. I n de vierde 

set leek het weer Odis dat aan het 
langste eind ging trekken. Bij een 
15-21 achterstand wisselde de coach 
van Salvo twee speelsters en dat pakte 
wonderwel uit. Het team ging weer 
draaien en gaf zoveel druk op Odis dat 
zij niet meet aan scoren toekwamen. 
De set werd gewonnen met 26-24. 

De vijfde set was enorm spannend. 
Het ging gelijk op tot 13-13. Met 
twee wissels werd weer het verschil 
gemaakt en kon Salvo de winst pak-
ken met 15-13 en wedstrijdwinst met 
3-2. 

S alvob elof ten w innen nip t van Odis
H et w as net aan m aar de w inst in de inh aalw edstrij d tege n Odis w erd b innenge h aald m et 3- 2. 

H et b ez oekende team  w as een ge routineerde en dege lij k sp elende p loeg m et tw ee p unten m eer op  de rangl ij st. 
S alvo m oest diep  ga an om  de w edstrij d in de vij f de set te kunnen b eslissen.

Dem onstratieles 
Aikido ge slaagd

‘ Gaaf’ , ‘ Wow’ , ‘ Hoe doen ze dat? ’ , 
‘ I k wist niet dat dat Aikido was’  en 
‘ Wanneer kan ik beginnen? ’  Zomaar 
een aantal opmerkingen van enthou-
siaste deelnemers en toeschouwers 
na de open Aikido-demonstratieles 
afgelopen dinsdag 24 maart bij J udo-
kan in De Vierstee in Maartensdijk. 

Na deze positieve reactie zijn Chris-
tos Coutoulacos en Michel J anssen 
van de Masaktsu Dojo, in samen-
werking met Hans Stevens van de 
J udokan blij te vermelden, dat de Aikidolessen elke dinsdag van 19.00 
tot 20.00 uur gegeven gaan worden. Er is een uitloopmogelijkheid tot 
21.00 uur voor degenen die graag een extra uur willen door trainen. Voor 
verdere informatie kan contact worden opgenomen met Christos, tel. 06 
23926042.

F otoc lub  kom t b ij een
Op 6 april komt de fotoclub Bilthoven e.o. weer bijeen. Het wordt een 
avond waarin een geselecteerd aantal leden hun fotowerk laat zien volgens 
het sys teem ‘ Gast aan tafel’ . I eder lid presenteert zijn werk op een andere 
manier. Er kan gediscussieerd worden en er kunnen vragen over de foto' s 
gesteld worden. De bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F.Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4 te Bilthoven. De avond begint om 20.00 uur. 
I nlichtingen over de fotoclub: tel. 0346 213363 

F onds ge h andic ap tensp ort
I n de kernen van De Bilt wordt in de week van 29 maart t/ m 4 april gecol-
lecteerd voor het fonds Gehandicaptensport. Met het geld uit de collecte 
wordt ervoor gezorgd, dat nog meer gehandicapte mensen kunnen sporten. 
Er wordt geld beschikbaar gesteld aan sportclubs om speciaal sportmateri-
aal aan te schaffen en toernooien en evenementen worden financieel bijge-
staan. Zo nodig worden sportclubs geholpen bouwkundige aanpassingen te 
realiseren.



Stutregisseur Güne r Güve n werkte een half 
jaar als jongerenwerker in Sojos. Hij bouw-
de goede contacten op met de voornamelijk 
autochtone dorpsjongeren en raakte gefasci-
neerd door hun ervaringen en verhalen. Hij 
interviewde een aantal van hen intensief. Zo 
probeerde hij een beeld te krijgen van wat 
jongeren bezighoudt in een dorp onder de 
rook van U trecht. Wat zit er achter het zuip- 
en blowgedrag van zogenaamde plattelands-
jongeren, waarover zoveel wordt gesproken 
en geschreven?  Wie zijn die jongeren?  Wat 
is hun achtergrond?  U it wat voor gezin-
nen komen ze?  Wat is hun levenshouding?  
Wat zijn hun idealen?  En wat is er typi sch 
‘ dorps’  aan hun ervaringen?  

Indringe nd
J os Bours schreef op basis van die inter-

views een indringend toneelstuk over vier 
meiden en een moeder. Met een verrassende 
inbreng van acteur en jongerenwerker Has-
san Oumhamed, die in de rol van Tariq 
essentië le vragen stelt over de moraal van 
de westerse samenleving.

L aura is uit de grote stad gevlucht om haar 
hectische leven in een rustige dorpse omge-
ving weer op de rails te krijgen. De eerste 
die ze tegenkomt is J oya , die het dorp juist 
wil verlaten vanwege die rust. Die twee lig-
gen elkaar wel. En soms helemaal niet. Net 
als Kelly en haar vriendin Suzanne, die zich 
voorbereidt op een rechtszaak tegen haar 
moeder. Kelly zoekt spannende grenzen op, 
moeder Carla vindt dat moeilijk, maar kan 
dat ook begrijpen: ze was vroeger net zo. 
Door het dorp dwaalt een merkwaardige 

indringer, de Marokkaanse Tariq. Hij is op 
zoek naar zijn dorp, naar wat hem richting 
kan geven in zijn leven. Die vraag blijkt 
gaandeweg besmettelijk.

M ultim ediaal
Vlucht is een superactueel multimediaal 
theaterstuk waarin toneel, film en muziek 
elkaar afwisselen. Vlucht zou kunnen spe-
len in elk dorp in Nederland. Stut Theater 
is een professioneel theatergezelschap uit 
U trecht, dat sinds 1977 toneelstukken maakt 
rond maatschappelijke thema’ s. De stukken 
zijn gebaseerd op ervaringen en verhalen 
van betrokkenen. Stut Theater zoekt haar 
publiek op in buurthuizen, scholen, jon-
gerencentra, theaters, welzijnsinstellingen, 
maatschappelijke organisaties en op locatie.

Vlucht speelt op donderdag 16 april (Try 
out), Vrijdag 17 april (Premiè re) en Zater-
dag 18 april 2009 om  20.15 uur in het 
Dorpshuis in Westbroek, Prinses Christina-
straat 2, 3615 AG Westbroek. De toegangs-
prijs is € 6,50 /  € 5,- (U -pas, CJ P, 65+ ). 
Reserveren kan via reserveren@stut.nl of 
tel. 030 2311801. 

S p elletj es-  en knutsel-
m iddag  S oj os 
Vandaag woensdag 1 
april is er een knutsel- en 
spelletjesmiddag in Sojos 
voor kinderen van 6 tot 12 
jaar van 14.00 tot 16.00 
uur. Deze kinderactiviteit 
wordt om de twee weken 

georganiseerd door het 
kinderwerk van Stichting 
Animo. Deelname is zoals 
altijd gratis.

K ids Only  Disc o in S oj os
Hij komt weer - de volgen-
de Kids Only  in Sojos - op 
a.s. vrijdag 3 april. Trek 

dus allemaal je dansschoe-
nen weer aan en go!  De 
disco is bedoeld voor kin-
deren van 8 tot 13 jaar en 
duurt van 19.00 tot 21.30 
uur. De entree is €  1,-.

K ids Only  disc o in Dorp s-
h uis W estb roek
Voor alle kinderen en tie-
ners uit Westbroek is er 
weer goed nieuws. Op 

vrijdagavond 3 april a.s. 
organiseert het dorpshuis 
Westbroek i.s.m. stichting 
Animo (waaronder Sojos 
nu ook valt vanaf 1 janu-
ari) weer een discoavond 
onder de naam Kids Only  
Disco. Van 19.00 uur tot 
20.30 uur zijn alle kin-
deren van 8 t/ m 12 jaar 
welkom. L ekker dansen 
op de beats van DJ  Wou-

ter. De  entree bedraagt 
€  1,-. Dus: kom allemaal 
naar het dorpshuis a.s. vrij-
dag. Verder wordt er nog 
gezocht naar enthousiaste 
vrijwilligers, ouders, maar 
ook jonge DJ ’ s om de 
disco ook in de toekomst 
mogelijk te kunnen blijven 
maken. Meld je aan via het 
e-mailadres: e.grevink@
stichting-animo.nl .

Hulp in de HU I SHOU DI NG 
gevraagd 3 à  4 uur per week in 
W’ broek. Tel. 0346-820554

TU I NHU L P gevraagd 3 uur 
per week. € 5,- per uur. Nw. 
Weteringseweg 66. Tel. 0346-
212092

Zelfstandige huishoudelijke 
HU L P gezocht voor 2 dagdelen 
per week voor gezin in Holl. 
Rading. Tel. 06-21898202

Huishoudelijke HU L P in Holl. 
Rading aageboden. I nfo via 
referent: 06-13531229

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

Zaterdag 4 april 
PAASVERKOOP bij Blooming 
Business van 10.00-13.00 uur 
Beukenburgerlaan 62 (voorma-
lig boswachtershuis in bos De 
L ey en);  alleen bereikbaar via 
woonwijk De L ey en te B’ hoven 
meer info: 06-20199194

Vr. 50+  zkt t.h. landelijk gel. 
betaalb. WOONRU I MTE;  
huis(je), kmrs. (plek v.) vak.
huisje of woonw. Opkn. gn 
bezwr. amclara@live.nl /  
06-20805142.

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

Merk TAPI J T en viny l met 
kortingen tot 70 %  .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl
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100 Kleine HOOI BAL EN. € 5,- 
per stuk. Zelf af te halen. Tel. 
0346-281288

X OFOON en KL ARI NET privé  
les op niveau, ensemble, v. beg. 
en gev., door gedipl. docent 
met int. podium ervaring, Tel: 
0655891237

Nieuwe tuinstoelkussens, kleur 
fel blauw. € 25,-. Tel. 212950

2 houten tafeltjes 1 63x33x40. 
1 Rond 53x35 cm. Beide met 
2 tableaus. € 8,- p.s. Samen 
€1 5,-. Kom kijken! !  Tel. 0346-
212492

2 stel L owriders, voor- fietstasje 
bruin canvas p/ stel. € 8,-. Samen 
€1 5,-. Tel. 0346-212492

L euk (computer-)bureau. € 15,-. 
Tel. 0346-213695

Fietsstoeltje voor +  scherm. € 15,-
. Traphek nieuw. € 10,-. Tel. 035-
6851442 Holl. Rading

FI AT cinq uerento 1e eig. 
117.000 km. nieuwe uitlaat, 
apk t/ m 1/ 2010. € 1.100,-. Tel. 
035-6851442

Giant mountainbike. € 50,-. Tel. 
0346-212522

Damesfiets. € 50,-. Tel. 0346-
212522

Gratis af te halen: DJ  Ky mco 
met kenteken. L et op moet 
worden overgeschreven. Voor 
info bel 06-46630339

T e koop  aang eb oden

N ootj es

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

F IE T S  S E R VIC E  C E N T R U M  M AAR T E N  V.  DIJ K
G R U T T OL AAN  18  T el. 0346- 212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NI EU WE- en gebruikte fietsen.

H oveniersb edij f  Boom kw ekerij  D.  van Vulp en 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 0346-212787

Oud ij z er-  en m etaalaf val C oc k R ose -  M aartensdij k.  T el.  
06- 5 4967 98 5

L et op  b uikvet.  M eet " t en j e w eet " t.
Vraag advies: tel. 0346-571377. 
e-mail: vink-herbalife@filternet.nl

10e p enning  adm inistraties
Verzorgt ook bij u thuis uw
aangifte inkomstenbelasting.
Vanaf € 60,-. Tel. 0346-822255
www.10epenning.nl
info@10epening.nl

K om  naar de Deeldag  in lentesf eer! Groenekanseweg 51, 
Groenekan. Wij verkopen originele woonaccessoires, groendeco-
raties en leuke cadeaus op de deel van onze boerderij. Zaterdag 4 
april van 10.00 tot 16.00 uur. 

Am b ac h telij ke IJ sb oerderij  ’ t N edereind –  W estb roek.  Wij 
zijn weer open!  Van woensdag t/ m zaterdag van 11.00-16.30 uur. 
Nieuw diverse smaken Y oghurtijs, bananen/ sin.appel sorbetijs en 
chocolade-mint roomijs. Tel. 0346-281288

F ietsen/ Brom m ers

P ersoneel G evraag d

Auto' s/ M otoren

P ersoneel Aang eb oden 

Diversen 

A dv ert eren i n De V i erkl ank!
I et s v oor u ?

B el dan 0346 21 19 92

Volksdansers ge ven
voorstelling

Vrijdag 3 april a.s. geven de volksdansers o.l.v. Mw. 
Else Teunissen weer een voorstelling. Na een winter 
gezellig oefenen laten kinderen in de leeftijd van 4 
t/ m 12 jaar hun mooiste danspasjes weer zien. De 
uitvoering begint om 19.00 uur in de Groene Daan 
in Groenekan.

S tut T h eater sp eelt:  Vluc h t
J ongeren over leven in een f**king dorp

Op  17  ap ril a. s.  g aat de j ong erenvoorstelling  Vluc h t in p rem iè re in h et Dorp sh uis van 
W estb roek.  De voorstelling  is tot stand g ekom en in J ong erenc entrum  S oj os te M aar-

tensdij k en is g eb aseerd op  verh alen uit h et leven van M aartensdij kse j ong eren.  

2e h ands
kinderkledingm arkt

Er is dit voorjaar weer een 2e hands kinderkleding- 
en speelgoedmarkt in De Bilt. Op het erf van Boer-
derij Nieuw Bureveld wordt op zaterdag 4 april 
weer een markt gehouden waar 2e hands kinderkle-
ding en speelgoed verkocht wordt. De verkoop is 
van 9.00 uur tot 11.30 uur. I edereen die niet te veel 
geld wil uitgeven aan leuke en modieuze kinderkle-
ding en kinderartikelen kan op deze markt terecht. 
Er is veel aanbod voor zowel jongens als meisjes. 
De boerderij is gelegen aan de U niversiteitsweg 1 
in De Bilt (tegenover het Tuincentrum Europatuin). 
I edereen is van harte welkom.

O ok in 2008 was het gezellig druk bij de tweede-
hans kinderkleding- en speelgoedmarkt.

Age nda S oj os
W il j e data w eten van ac tiviteiten van S oj os, of  

b ij voorb eeld f oto’ s b ekij ken, dan kun j e voorlop ig 
nog de S oj os w eb site b ez oeken. De w eb site van 
S oj os is te vinden op  w w w .f reew eb s.c om / soj os1
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Vanaf het allereerste moment liep het 
storm. Hele gezinnen tegelijk werden 
lid en al gauw voorzag de tennisclub 
in een behoefte, die men niet eens 
vermoed had. Het ledental groeide, 
met name door de enorme inzet van 
gym nastiekleraar J an Schuwer, die in 
zijn vrije tijd de jeugd de eerste begin-
selen van het tennisspel bijbracht. 
Van begin af aan heeft de jeugd een 
belangrijke plaats ingenomen binnen 
de vereniging, al was de minimum 
leeftijd om lid te worden toentertijd 
10 jaar. I n 1969 werd Tennis Vereni-
ging Hollandsche Rading (TVHR), 
met J an Bosman als voorzitter, defini-
tief opgericht. Vanaf dat moment was 
de tennisclub, inmiddels al jarenlang 
beroemd in het Gooi en omstreken 
vanwege het Bosbergtoernooi, niet 
meer uit het dorp weg te denken. 

K leding
I n de eerste jaren werd er nog streng 
gelet op de kleding, niet alleen was 
sportkleding verplicht, maar het 
moest zeker ook witte kleding zijn. 
Was het in de jaren zeventig nog 
zo dat de betere spelers naar andere 
tennisverenigingen overstapten om 
competitie te gaan spelen;  begin jaren 
tachtig was Tennisvereniging Hol-
landsche Rading, mede dankzij een 
lichting sterke jeugdspelers, zover dat 
ook de club ging deelnemen aan de 
competitie van de KNL TB voor seni-
oren en voor junioren. I n deze periode 
werd het aantal banen uitgebreid tot 
4 en er werd een nieuw clubhuis met 
moderne faciliteiten gebouwd.

S oc iale f unc tie. 
Voorzitter Frans Nijnens: ‘ De sociale 
functie die de tennisclub hier in Hol-
landsche Rading heeft is met het ver-
trek van alle winkels en het ontbreken 
van een gezellige bar, in de loop 
der jaren steeds groter geworden. 
Wij willen er overdag en ‘ s avonds 
ook voor de leden zijn om elkaar te 
ontmoeten, even een kopje koffie 
te drinken, de kinderen kunnen hier 
tafelvoetballen en als het warm is 
een ijsje komen halen. Wij zijn niet 
alleen een tennisclub, maar willen 
ook een ontmoetingspunt zijn voor 

alle Hollandsche Radingers. Dat daar 
behoefte aan is, is wel duidelijk te 
zien aan het enthousiasme waarmee 
wordt deelgenomen. Vandaar ook 
dat wij allerlei nevenactiviteiten, met 
name in de winter, organiseren zodat 
leden en oud-leden elkaar het gehele 
jaar hier, ook buiten het seizoen om, 
kunnen ontmoeten. We hebben spe-
ciale ouder/ kind toernooien, mossel-
avonden, spelletjesmiddagen, snert-
toernooien, pannenkoekentoernooien, 
waar bij goed weer getennist wordt 
en bij slecht weer spelletjes worden 
georganiseerd’ . 

Vrij w illige rs
De club drijft op een groot aan-
tal vrijwilligers, die zich jaren ach-
tereen belangeloos inzetten om het 
voor iedereen zo gezellig mogelijk te 
maken. Oudste en langst tennissend 
lid Allie van Gellekom (86), zelf ook 
lang vrijwilligster geweest en nog 
steeds niet te beroerd om te helpen 
met afwassen, opruimen of anderszins 
in te springen, heeft de kleine 2 baans 
tennisclub gedurende haar 40 jarig 
lidmaatschap, geleidelijk zien groeien 
van 2 naar 4 banen, zag het clubhuis 
ontstaan en is vaste gast op de toss-
ochtenden. Het tossen op de ochten-
den, avonden en in het weekend is 

laagdrempelig en voor nieuwelingen 
de manier om in korte tijd kennis te 
maken met zoveel mogelijk leden. 
‘ Een geweldige club’ , zegt Allie, ‘ in 
alle opzichten. Het is er altijd gezel-
lig, er is nooit ruzie en de extra acti-
viteiten zijn een verrijking voor het 
dorp. Mij krijgen ze voorlopig niet 
weg hoor. Zolang ik nog mensen vind 
die een bal met mij willen slaan, blijf 
ik lid en ook daarna blijf ik komen’ . 
Truus J amin (85), is 37 jaar lang lid 
van de tennisclub geweest . ‘ Superge-
zellig is het er’  zegt ze enthousiast en 
ze komt zeker naar de jubileumrecep-
tie om alle oude clubleden nog eens 
te ontmoeten. Dat is precies wat het 
bestuur ook graag wil. I edereen die 
ooit iets met de TVHR van doen heeft 
gehad wordt hartelijk uitgenodigd om 
naar de jubileumreceptie te komen, 
waar vanaf 16.00 uur getoast wordt 
op het 40-jarige bestaan van de club. 
Veel adressen van oud-leden zijn ver-
loren gegaan, anderen zijn verhuisd, 
maar iedereen is nog steeds welkom 
bij alle activiteiten, ook als er niet 
getennist wordt. 

T ot slot.
Frans Nijnens: ‘ Gedurende het gehele 
seizoen is er, naast de gebruikelij-
ke activiteiten, veel aandacht voor 
het 40-jarige jubileum, dat zondag 
5 april officieë l geopend wordt met 
een receptie. Om dit speciale jaar, 
maar ook het verleden van onze ten-
nisclub, in beeld te brengen is een 
speciaal prikbord opgehangen in het 
clubhuis. We verzoeken iedereen die 
leuke foto’ s of andere herinneringen 
aan onze tennisclub heeft, deze op het 
jubileumbord te tonen. Dus als u nog 
leuke souvenirs aan Tennisvereniging 
Hollandsche Rading hebt, neem ze 
mee’ !

Meer informatie en heel veel foto-
materiaal is terug te vinden op de 
website van de tennisvereniging: 
www.tvhollandscherading.nl. Nieuwe 
leden kunnen zich ook via de website 
aanmelden. TVHR kent geen wacht-
lijsten, dus kan er dit seizoen nog 
gespeeld worden.

T ennisc lub  viert 40- j arig j ub ileum  
door A nnemieke van Z anten

H et b egon  allem aal in 1967 m et een enq uê te van m evrouw  Dalm eye r om  de b eh oef te te p eilen voor een 
op enb are tennisb aan in H ollandsc h e R ading. G esteund door alle enth ousiaste reac ties resulteerde dit na vele 
b esp rekinge n m et de S p ortraad en de G em eente ( b eiden van h et toenm alig e M aartensdij k)  in de aanleg van 

tw ee tennisb anen. E en b ouw keet, die als p rim itieve sc h uilh ut dienst deed, w erd door é é n van de c lub leden op  
de kop  ge tikt. De tennisb aan in H ollandsc h e R ading w as een f eit.

Bestuurs- en commissieleden proosten alvast op het komende jubileumjaar in 
het gezellig clubhuis ( F oto F rans N ijnens) .

De banen in H ollandsche R ading zijn gravelbanen ( foto H enk van de Bunt) . 

S p rankj e h oop  voor S VM
Door te w innen m et 5 - 1 van m ededegr adatiekandidaat C DN  h eef t 

S VM  w eer een sp rankj e h oop  ge krege n om  rec h tstreekse degr adatie 
te ontlop en.

Het was afgelopen zaterdag er op of er onder voor SVM. Er moest gestre-
den worden tegen mede degradatiekandidaat CDN uit Driebergen, die op 
dat moment drie punten meer had dan de Maartensdijkers. Bij verlies zou 
dit oplopen naar zes punten en dan was voor SVM degradatie haast niet 
meer te ontlopen. I n voetballand heet dat een zespuntenwedstrijd, waarbij 
voor beide ploegen dus het een en ander op spel stond.

F antasieop stelling
Trainer I brahim Evre moest een fantasieopstelling uit de hoge hoed toveren. 
Zaterdag stond er een bijna geheel nieuwe achterhoede, omdat vaste waar-
den L ith en Kemp geschorst waren en Van de Goede geblesseerd. Zaterdag 
werd de centrale verdediging gevormd door J orgen Straalman en Rudo 
Verhoef en die deden het niet onverdienstelijk. Ook de gebroeders Frans en 
Bram van Eck deden weer mee. Frans als onverzettelijke linksback en Bram 
als middenvelder. Voorin was er een basisplaats voor Henri Stone.

E f f ec tief
Al die wijzigingen in de opstelling komen het vertrouwde spelconcept niet 
ten goede maar SVM ging afgelopen zaterdag wel heel erg effectief te 
werk. CDN had al vroeg in de wedstrijd op voorsprong kunnen komen. De 
vroege goal werd echter voorkomen door de weer goed keepende Dominic 
J ansen die vooral in é é n op é é n situaties bijna niet te passeren is. De score 
in de wedstrijd werd geopend door SVM. Spits Marco Willemse kopte in 
de 20ste minuut de 1-0 voorsprong in uit een goede genomen corner van 
Bjö rn Engel. De voorsprong was verdiend. Het spel van de SVM-ers was 
niet hoogstaand, maar CDN bakte er zaterdag totaal niets van.

S tone de S uarez  van S VM
De man van de 2de helft was Henri Stone, die bij bijna al de SVM-doelpun-
ten betrokken was. I n de 53ste minuut werd hij prima met een ‘ pass over 
de breedte’  bediend door L aurens van L eeuwen. De daarop volgende inzet 
van Stone werd door een eigen speler van CDN in het doel gewerkt (2-0). 
Een paar minuten later was het opnieuw raak. Nu was het Bram van Eck 
die Stone bediende. Het schot van Stone belandde op de paal, waarna de 
goed meegelopen Bram van Eck kon inschieten (3-0). De 4-0 kwam op het 
conto van Björ n Engel, die onderuit werd gehaald in het strafschopgebied. 
Hij mocht in de 70ste minuut de penalty zelf binnenschieten. Even later 
was het opnieuw Stone die á  la Suarez de bal via de kluts bij L aurens van 
L eeuwen kreeg, die de 5-0 voor SVM mocht aantekenen. Kort voor tijd was 
er een schoonheidsfoutje in de achterhoede van SVM waardoor CDN de eer 
mocht redden, door met een stiftje over J anssen heen 5-1 te maken.

S p annend c om p etitieslot
Zowel boven - als onderin is er met nog 4 wedstrijden te gaan nog niets 
beslist in de 3de klasse D. SVM heeft onderin de laatste plaats over gedaan 
aan CDN en heeft nu Dalto in het vizier. Dalto heeft nog 2 punten meer, 
maar binnenkort staat Dalto - SVM op het programma. SVM heeft het 
dus in eigen hand om rechtstreekse degradatie te ontlopen. Eerst moet er 
zaterdag gestreden worden tegen en in Benschop. Die ploeg heeft al een 
periodekampioenschap en is dus verzekerd van nacompetitie voor promotie 
en heeft verder geen belangen meer. SVM des te meer!

K laverj assen b ij  S VM
Aanstaande vrijdagavond 3 april kunt u weer klaverjassen bij SVM. I n 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 
€ 3,00. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

S c h oorsteenb rand

W oensdag 2 5  maart moest de brandweer uitrukken bij een  
schoorsteenbrand aan de Koningin W ilhelminaweg in G roenekan.



Hoewel er een toename is van cri-
minaliteit in Maartensdijk en omge-
ving zijn er ook eerder al inbraken 
gepleegd. Daarbij was, en is ook 
nu, vooral de Planetenlaan bij het 
dievengilde in trek. Nogal brutaal 
en onverschrokken, want dat is een 
doodlopende straat. Vier jaar gele-
den is er op de Planetenlaan op een 
vroege dinsdagochtend een wonin-
ginbraak gepleegd. Terwijl de bewo-
ners boven sliepen werd beneden de 
schuifpui geforceerd en een computer 
buit gemaakt met als gevolg het ver-
lies van zakelijke gegevens. Door het 
ontwaken van de bewoners kozen de 
dieven het hazenpad. De verdenking 
ging toen richting automarkt U trecht, 
maar daders zijn niet gevonden.

Overval
Drie jaar geleden werd de bewo-
ner van een ander pand in de laan 
bij aankomst thuis buiten overvallen 
door twee gewapende mannen. Zij 
namen de auto met inhoud mee. De 
auto werd vervolgens gebruikt bij 
een overval elders. Daarna werd in 
een sloot in Amstelveen de koffer van 
de eigenaar gevonden. Deze daders 
zijn later gepakt. Voordat de over-
val plaatsvond, was er dicht bij de 
woning een wit busje met daarin twee 
mannen gezien. Bewoners van de Pla-
netenlaan hebben intussen afspraken 
gemaakt beter op te letten en elkaar 
te waarschuwen als er vreemden in de 
buurt worden waargenomen.

Inb raak
Kort geleden zijn er in dezelfde laan 
twee inbraken gepleegd. Terwijl 
de bewoners die avond naar elders 
waren vertrokken werd de woning 
het doelwit. De dieven zijn door het 
verbreken van een slot op de achter-
deur binnen gekomen terwijl er bij de 
buren met veel bezoek een verjaardag 
werd gevierd. Er werd in alle laden 
gezocht en sieraden zijn meegeno-
men. De zilveren spullen niet, maar 
de gouden wel, waaronder een gou-
den muntencollectie. De bewoners 
waren die avond enkele uren afwezig 
en hebben bij hun vertrek een zwart 
busje gezien. Duidelijk is geworden 
dat er ook bij andere inbraken door 
de daders in een auto of busje wordt 
gewacht tot men bewoners ziet ver-
trekken om daarna snel toe te slaan. 

Verdoof d
Dezelfde werkwijze is toegepast bij 
een inbraak in een kennelijk gepland 
pand aan de Planetenlaan. Hier was de 
schade door verbreking zeer aanzien-
lijk. Terwijl de bewoners op de vroe-
ge woensdagavond van 11 februari jl. 

een restaurant in de buurt bezochten 
is hun woning van onder tot boven 
doorzocht op zoek naar een kluis 
die er niet was. Een raam is uitgeno-
men waarna de honden zijn verdoofd. 
Kasten zijn verschoven, plinten weg-
gehaald, kussens open gesneden. Op 
de computer is geprobeerd financi-
ele gegevens te vinden. Er zijn wat 
spullen meegenomen maar ook een 
auto, die echter bij thuiskomst van 
het echtpaar op afstand kon worden 
uitgeschakeld. De auto is in U trecht 
teruggevonden. Het sterke vermoeden 
bestaat dat het echtpaar bij vertrek 
naar het restaurant al is gevolgd door 
een handlanger, waarna bij terugkeer, 
twee uur later, een seintje naar de 
daders in het huis zorgde voor een 
snel vertrek van de daders.

R estaurant
Bij Restaurant Mauritshoeve zijn rond 
twaalf uur in de nacht van zaterdag 6 
op zondag 7 december een reeks van 
voorwerpen buiten het restaurant en 
uit de opengebroken schuur gestolen. 
Daaronder zijn een beukenhaag, twee 
laurierbomen, zeven rododendrons, 
vier grote bloembakken, twee para-
sols en een witte Tamara scooter, 
type  J og. Allemaal voorwerpen die je 
niet in je eentje kunt tillen. Een buur-
vrouw heeft rond twaalf uur geluiden 
gehoord en bij het restaurant alleen 
een auto met aanhanger zien staan. 
U itbater Co L orist vertelt dat eerder 
ook in L age Vuursche bij een tweetal 
restaurants is ingebroken.

W inkel
Nog maar kort geleden, in de nacht 
van maandag 16 op dinsdag 17 maart 
vond een spectaculaire inbraak plaats 
bij Nagel waar armen vol kleding 
werd gestolen. Om de ontvreemde 
waar te kunnen vervoeren werd eerst 
aan de Molenweg een busje gestolen 
nadat in het huis de deur werd gefor-
ceerd om de autosleutels te vinden. 
Ook dit wijst op meerdere dieven 
en volgens eigenaar Nagel moeten 
daar vrouwen bij zijn geweest om de 
juiste keuze te kunnen maken. Ook 
hier wijst de diefstal op verkenning 
vooraf toen eerder een heel gezin van 
Oost-Europese herkomst, lange tijd 
de inhoud van de winkel bekeek.

Autokraken
Bij woningen aan de Graspieper en 
omgeving zijn vier weken geleden 
zowel ’ s avonds als  ' s nachts tijdens 
rooftochten auto’ s opengebroken. De 
dieven moeten snel en geruisloos 
hebben gewerkt want rondom staan 
huizen. Maar bewoners hebben niets 
gemerkt. Op een nacht bij een mis-
lukte poging van braak zijn van een 
auto het portier en de radio bescha-
digd. Een paar dagen later is op de 
late avond of nacht van vrijdag op 

zaterdag uit een andere auto van 
hetzelfde gezin een motorkettingzaag 
gestolen. Voor de bewoners is het 
duidelijk dat het ook dezelfde daders 
betrof. Anderhalve week later sloegen 
de dieven bij de buren hun slag in de 
nacht van donderdag op vrijdag. Toen 
het niet gelukte om bij de radio te 
komen werd de achterruit ingeslagen 
en dozen met waardevolle inhoud 
weggenomen die de vorige avond 
pas heel laat waren ingeladen. Bewo-
ners hebben aangifte gedaan. Volgens 
berichten moeten er meer autokraken 
geweest zijn maar de eigenaren ervan 
zijn nog niet gevonden.

S VM
Op de late zaterdagavond van 21 
februari werd, nadat iedereen was ver-
trokken, een inbraak gepleegd in de 
kantine van voetbalvereniging SVM. 
Er is overal in het pand gezocht. 
Zelfs aan het plafond zijn zoeksporen 
gevonden en de schade was groot. Op 
een vergeten laptop na, zijn er geen 
waardevolle spullen verdwenen. Die 
worden meegenomen naar huis, want 
bestuur en beheer kennen de risico’ s. 
De lege kluis wordt goed zichtbaar 
open neergezet als teken dat er niets 
te halen valt en de binnendeuren zijn 
niet op slot om schade te voorkomen. 
Dezelfde politieman die anderhalf 
jaar geleden een eerdere soortgelijke 
inbraak in de kantine naar tevreden-
heid behandelde heeft ook deze zaak 
in onderzoek. 
 
K luis
Vorig jaar is op een zaterdagavond in 
Hollandsche Rading bij een woning 
met daarin een bedrijfskantoor de 
voordeur ingeslagen en de niet ver-
ankerde kluis meegenomen. Daarin 
zaten alleen autopapieren en een heel 
klein bedrag aan geld. Voor de daders 
was dit een miskleun. Hoewel ze 
blijkbaar niet konden weten wat de 
inhoud van de kluis was, moet wel 
duidelijk geweest zijn dat alleen de 
bewoonster in huis was. Want pas 
kort nadat de bewoonster met haar 
hond vertrok voor een bezoek aan 
haar zoon en schoondochter buiten 
het dorp, is met veel lawaai toegesla-
gen. Ook hier is dus door de daders 
gepost wat kennelijk niet door iemand 
in de omgeving is waargenomen. De 
familie is zeer tevreden over de snelle 
reactie van de politie tijdens het eer-
ste optreden, maar minder over het 
vervolg. Door de leiding werd verder 
onderzoek afgeblazen met als reden 
de werkdruk en de ‘ kleine zaak’ . 

Vinge rvlug
Bij kapper Hans op het Maertensplein 
betrof het op zaterdag 21 februari 
een geheel andere werkwijze. Geen 
inbraak maar diefstal door een stel 
vingervlugge kruimeldieven op leef-
tijd, die graaien en verdwenen zijn 
voordat je het ontdekt. Een echtpaar 
van in de vijftig en zo te zien van Ara-
bische afkomst, ze vertelden ook uit 
Dubai te komen, maakte een praatje 
en dat gaat er bij Hans gemakkelijk 
in. Op de vraag of de kapper wat geld 
kon wisselen was dat geen probleem 
maar toen Hans door de een werd 
afgeleid zag de ander kans om geld 
uit zijn tasje te halen. I ngestudeer-
de smoesjes, graaien en wegwezen. 
Zoiets ontdek je pas later. Een soort-
gelijke truc werd daarna geprobeerd 
bij de apotheek op het plein waar de 
man direct na binnenkomst al achter 
de toonbank stond. Maar dat plan 
ging niet door, waarna ze verdwenen.

Alert
Sinds de werkwijze van dieven in 
de Planetenlaan inmiddels bekend 
is geworden zijn de getroffen bewo-
ners, maar ook anderen heel alert 
geworden. Ze weten het nu. Betere 
sloten, meer verlichting, aanschaf van 
honden en beter letten op wachtende 
mannen in een voertuig en elkaar 
waarschuwen. Dat moet herhaling 
voorkomen. I n de omgeving van de 
Graspieper waar onlangs autokraken 
plaats vonden vertellen bewoners dat 
ze de laatste tijd door de straten 
wat andere type s zien rondlopen dan 
voorheen.

C ontrole
Al deze voorvallen vragen om meer 
politiecontrole. Waar in de grote ste-
den door betere maatregelen minder 
te halen valt voor onverlaten, zullen 
de dorpen meer last krijgen. Maar 
bewoners kunnen ook zelf een bij-
drage leveren. Zowel overdag als 
in de avond. Elke late thuiskomer 
zou alert moeten zijn op zijn of haar 
omgeving. I edere hondenbezitter kan 
onder het uitlaten van de hond (aan de 
lijn) wat meer om zich heen kijken en 
direct bellen bij onraad. Onverlaten 
hebben contact en vertellen elkaar 
of een dorp of wijk alert is dan wel 
open ligt voor inbraak en diefstal. 
Doe vooral aangifte. I ndien bij lezers 
andere misdrijven in de nabije omge-
ving bekend zijn wil De Vierklank dat 
graag horen.   
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T oenem ende M isdaad in M aartensdij k
door Kees P ijpers

H et z iet er naar uit dat de p enoz e h et p latteland h eef t ontdekt. In M aartensdij k en om ge ving z ij n onlangs  
een aantal inb raken en dief stallen ge p leegd . De daders h eb b en ontdekt dat in h et dorp  toc h  niem and op let en 
rustig gaat  slap en. H et b lij kt dat de p roj ec ten vooraf  w orden verkend. M eer c ontrole door p olitie en durende 

alerth eid van b ew oners kan m isdrij ven voorkom en. E en aantal voorvallen op  rij :

Er zijn voldoende hondenbezitters is Maartendijk. W ees alert op onraad bij 
het uitlaten.

Meer politiecontrole in het buitenge-
bied is wenselijk.

Bij spoed belt u 1 12.

I n een plantsoen of zelfs op stoepen

blijken honden vaak zomaar te poepen

maar met een BOA erbij

wordt het vast weer poepvrij

en hoef je niemand tot de orde te roepen

G uus G eebel Limerick

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
9-4

Woe.
8-4

Vrij.
10-4

9,95

Do.
2-4

Woe.
1-4

Vrij.
3-4

9,95

Gamba's met paëlla rijst
of

Gepaneerde kalkoenfilet
met ravigottesaus

Saté met friet en
rauwkostsalade

of
Gebakken scholfilet

met citroensaus

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

10% korting op paasbrunch boodschappen

Mooie
Rozen

6,00div. kleuren
3 bossen 




