
Niet alle wegen waren geschikt om 
direct 30 en 60 km in te stellen. Dat 
betreft vooral wegen met lange rech-
te wegvakken. Op dergelijke wegen 
moest meer gebeuren dan alleen het 
plaatsen van borden, zoals de aanleg 
van drempels. Door het niet vol-
doende beschikbaar zijn van finan-
ciële middelen werd e.e.a gefaseerd 
uitgevoerd. 

Prins Willem Alexanderplantsoen
AI sinds de aanleg van de toegangs-
verlener 30 Km zone aan de ingang 
van het Prins Willem Alexanderplan-
toen in Maartensdijk enkele maanden 
geleden, wordt er geklaagd over deze 
drempel. Men vindt de drempel te 
hoog, de ingang te klein en de draai 
(zeker met lange aanhangers) te krap. 
Bewoners Han Siemons en Edwin 
Plug trokken naar aanleiding hier-
van aan de bel bij de gemeente de 
Bilt, afdeling wegen, om de situatie 
te bespreken. Vorige week werd ter 
plaatse met de heer Korzel van de 
gemeente de situatie bekeken. Geza-
menlijk werd vastgesteld dat de situ-
atie zoals deze nu is, niet ideaal is. 

Aanpassingen
Er werd naar aanpassingen c.q. oplos-
singen gezocht. Als eerste conclu-
deerde men dat het goed zou zijn om 
de ingang, komend vanuit westelijke 
richting, te verbreden. Daarnaast zou 
de situatie verbeteren als de drempel 
op zich langer gemaakt wordt. Auto's 

kunnen dan recht vooruit rijdend 
i.p.v. nog half gedraaid, de drempel 
afrijden. Ook was er consensus over 
het minder hoog / stijl maken van de 
drempel in de richting van het plant-
soen. Alle ingrepen kunnen redelijk 
eenvoudig uitgevoerd worden en door 
de gemeente bij monde van de heer 
Korzel werd aangegeven, dat deze 
werkzaamheden ook uitgevoerd zul-
len gaan worden. 
Namens de bewoners werd ook nog 
de vraag gesteld wat te doen met de 
groenbakken aan weerszijden van de 
drempel. Het is de bedoeling dat deze 
in het najaar ( plantseizoen) deels 
gevuld gaan worden met beplanting, 
zoals deze nu reeds langs de Dorps-

weg staat. Nu planten heeft nog niet 
zoveel zin, de struiken zouden waar-
schijnlijk niet aanslaan en dood gaan. 
Ook kan een gedeelte betegeld wor-
den, zodat zonder tweemaal overste-
ken te voet rechtsaf op de Dorpsweg 
kan worden gekomen. 

In de tijd
Er is afgesproken dat de werkzaam-
heden binnen 3 tot 4 maanden uitge-
voerd gaan worden. Er dient afstem-
ming te zijn met andere door de aan-
nemer uit te voeren werkzaamheden 
en vooraf dienen de aanpassingen nog 
op papier gezet te worden. Daarnaast 
is de huidige vakantieperiode ook een 
vertragende factor. 
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 Restaurant

Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
035-5771267 www. restaurantfloyds.nl

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl




  


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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
Gas-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

Overleg leidt tot resultaat
door Henk van de Bunt

In juni 2007 besloot het College van Burgemeester en Wethouders een maximum snelheid van 30 km/u in te 
stellen in de bebouwde kom van alle kernen van gemeente De Bilt, voor zover dit nog niet gebeurd was. 
Ook werd op diverse wegen in het buitengebied een maximum snelheid van 60 km/u ingesteld. Met deze 

snelheidsverlagingen dacht men een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de verkeersveiligheid 
en de samenhang tussen wegen te vergroten. 

Han Siemons en Edwin Plug op de te hoge en te smalle drempel: ‘Naar goede 
argumenten wordt bij de gemeente goed geluisterd’. 

Bevolking Hollandsche Rading 
reageert op grootschalige bouwplannen

door Kees Pijpers

De commotie over de grootschalige bouwplannen van de gemeente 
in Hollandsche Rading inclusief een commercieel uit te baten 

dorpshuis wordt algemeen en meer gestructureerd. Er is een heuse 
initiatiefgroep ‘Houdt ( Dorpshuis) Hollandsche Rading Kleinschalig’ 

opgericht. Deze heeft huis aan huis haar eerste nieuwsbrief, 
afgeleverd. Een dag later al werden de eerste ingevulde stroken met 
alleen maar ondersteunende reacties ontvangen. Zelfs van bewoners 

van de Tolakkerweg, en dat tijdens de vakantieperiode. 
Van dag tot dag stijgt het aantal ondersteunende reacties.

Saskia Sijbrandij, een van de leden van de initiatiefgroep, vertelt over de 
tekst van de nieuwsbrief die vorige week in het dorp, huis aan huis is afge-
leverd: ‘Wij van de initiatiefgroep maken bezwaar tegen de bouwplannen 
omdat ze te ingrijpend zijn voor onze kleine kern en omdat de gemeente 
niet eerst heeft geïnventariseerd wat de behoeften en de wensen zijn van 
een groot deel van de bewoners. Wij willen met elkaar werken aan de reali-
satie van een nieuw dorpshuis, maar wel kleinschalig. Dus in dezelfde orde 
van grootte als het vorige dorpshuis, waarin alle activiteiten voor dorpsbe-
woners kunnen plaatsvinden. Zowel voor jong als voor oud. Commerciële 
activiteiten vinden wij niet gewenst. Wij willen algehele financiering door 
de overheid en het behoud van rust en groen voor iedereen. 
We zijn met wethouder Kamminga gaan praten. Volgens hem begon het 
oorspronkelijk met een initiatief van enkele burgers uit Hollandsche Rading 
zelf. Die wilden naast een nieuw dorpshuis ook een gymzaal. Daarna zijn 
er zijn twee onderzoeksbureaus mee bezig geweest’.

Stimulans
Hoewel voormalig wethouder Rob 
Klaassen geen deel uitmaakt van de 
initiatiefgroep, maar in de vorige 
Vierklank voor zichzelf sprak, bleek 
hij, met als enig verschil de plaats 
van een nieuw dorpshuis, dezelfde 
mening te hebben. Nu ook nog blijkt 
dat er zelfs in vakantietijd zoveel 
positieve reacties uit de bevolking 
worden ontvangen, is dat voor de 
initiatiefgroep  een nog eens extra 
stimulans om door te gaan. 

Waar eens het oude dorpshuis 
stond. 
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P.K.N . - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

3 augustus - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

3 augustus - 11.00 uur 
Ds. G. Mulder

St. Maartenskerk Maartensdijk
3 augustus - 10.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
3 augustus - 10.30 uur

Mw. L.C. Spelberg, Bilthoven

P.K.N . - Herv. Kerk Groenekan
3 augustus - 10.00 uur

Kand. J.A.J. Pater, Veenendaal
3 augustus - 18.30 uur

Ds. A. Langerak, Achterberg

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

3 augustus - 10.30  en 18.00 uur
Eerw. Hr. A. v.d. Galien, Dokkum

N ed. Ger. Kerk Westbroek
3 augustus - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F . Ezinga

P.K.N . - Herv. Kerk Westbroek
3 augustus - 10.00 uur

Ds. K.C. Kos, Ede
3 augustus - 18.30 uur

Ds. H. van Ginkel, Goes

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

3 augustus - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

3 augustus - 18.30 uur
Ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

Onderwegkerkje Blauwkapel
3 augustus – 9.30 en 10.30 uur

Ds. H. v.d. Steen
Oecumenische dienst
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Geboren
15 juli 2008

Daan &  Sophie
Zoon en dochter van Erwin Drenth 

en Irene Hoppesteyn
Sterrenlaan 1
Maartensdijk

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in:  T huis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking U itvaart 

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

In plaats van kaarten.

Veel �jne herinneringen,
verzachten onze smart.

Niet meer in ons midden,
maar altijd in ons hart.

Voor uw medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Joke Renes-Vels

willen wij u langs deze weg onze welgemeende dank betui-
gen. De vele kaarten, brieven, bloemen en bovenal uw per-
soonlijke aanwezigheid waren hart-verwarmend en hebben 
ons gesteund in dit grote verlies.

 Henk
 Esmeralda
 Claudia
 Mario

Maartensdijk, juli 2008

U  wilt iets ' effe'  kwijt
Dat kan!  Deze rubriek staat open voor lezers van De Vierklank en kan 
ingezet worden om opmerkelijke zaken onder brede aandacht te bren-
gen. Er wordt niet gescholden, persoonlijke zaken zijn niet welkom 
en het is ook niet de bedoeling dat er oeverloze discussies in de krant 
ontstaan. Stukken dienen in Word per mail ingezonden te worden naar  
info@vierklank.nl en mogen niet meer dan 500 woorden bevatten. De 
redactie behoudt zich - zonder opgave van reden - het recht voor om niet 
tot plaatsing over te gaan.

Klankbord
TAAL

Een tijdje geleden konden we het zien 
op het T V-journaal. Kinderen ontwik-
kelen onder elkaar een soort schrijf-
taal vol met merkwaardige afkortin-
gen. Daarmee ‘chatten’ ze uren achter 
elkaar op de computer. Ze doen dat 
zo vaak dat deze kinderen problemen 
krijgen met de normale Nederlandse 
spelling. Een jong meisje liet een 
voorbeeld zien: ‘ff lagguh’. Dat moe-
ten we (in gewoon Nederlands) lezen 
als ‘even lachen’. Ze vond het zelf 
prachtig, dat soort taalacrobatiek. Een 
professor in de taalwetenschappen in 
hetzelfde T v-journaal vond dat ook. 
Vertelde het buitengewoon interes-
sant en spannend te vinden. T oen 
hem er echter op werd gewezen dat 
het spellingsniveau op de basisschool 
erg achteruit is gegaan zag ook hij een 
probleem. Het schijnt dat studenten, 
die toch over het algemeen geacht 
worden tot de slimste bovenlaag van 
de samenleving te behoren, ook grote 
moeite hebben om fatsoenlijk Neder-
lands te schrijven. Datzelfde wordt 
geconstateerd bij PABOstudenten die 
later de kinderen van Nederland goed 
Nederlands moeten leren.
Bij De Vierklank proberen alle schrij-
velaars zo goed mogelijk Nederlands 
te produceren, daarbij geholpen door 

de knop ‘spellingcontrole’ op hun 
computer. Er is een redacteur die alles 
ziet en een eindredacteur die hele-
maal niets ontgaat. Dat is overigens 
geen garantie dat er nooit een fout in 
dit blad staat. In ieder geval doen we 
allemaal ons best.
De verloedering in de Nederlandse 
T aal is dus best zorgwekkend. Dat 
vindt de overheid kennelijk ook. Er 
is een campagne gestart waarbij naar 
voren wordt gebracht hoe belangrijk 
het is dat we allemaal goed Neder-
lands spreken en schrijven. Een cam-
pagne speciaal gericht op landge-
noten van niet Nederlandse komaf. 
Ze moeten allemaal op taalcursus. 
‘De Nederlandse taal verbindt ons 
allemaal’ horen we een paar keer per 
dag in een commercial op de radio. 
Het zal dus misschien zo gaan dat 
onze Nederlandse taal moet worden 
‘gered’ door immigranten uit Marok-
ko, T urkije en andere verre landen. 
Een geweldige opdracht voor ze. Ze 
hebben vast nooit kunnen denken 
dat dit nog eens aan ze gevraagd zou 
worden. Pr8ig! !

M artijn Nekkers

Bereikbaarheidsonderzoek 
Tergooi-ziekenhuizen

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt 
draagt 5000 euro bij aan een mobiliteitsonderzoek naar het optimaliseren 
van de bereikbaarheid van de spoedeisende hulp van de T ergooi-ziekenhui-
zen in Hilversum naar Blaricum. Dit onderzoek wordt gecoör dineerd door 
de gemeente Hilversum. Naast de T ergooi-ziekenhuizen en de gemeente 
Hilversum participeren ook de gemeenten Baarn, Wijdemeren en De Bilt in 
het mobiliteitsonderzoek. 
Het mobiliteitsonderzoek zal naar verwachting worden uitgevoerd in sep-
tember 2008. De onderzoeksresultaten dienen voor 1 januari 2009 bekend 
te zijn. Vervolgens zal op initiatief van de gemeente Hilversum met betrok-
ken partijen overleg plaatsvinden over de te ondernemen maatregelen in 
het kader van de bereikbaarheid en het optimaliseren van de spoedeisende 
hulp van de T ergooi-ziekenhuizen. Zodra de resultaten van het mobili-
teitsonderzoek beschikbaar zijn, zal het College de gemeenteraad opnieuw 
informeren.

Logeerkoffertje 
lenen bij de bieb 

Krijgt u in de zomervakantie een logeetje in de leeftijd tot zeven jaar of gaat 
uw kind zelf misschien uit logeren?  Dan hebben de bibliotheken gemeente 
De Bilt een leuk idee: leen een logeerkoffertje. Er zijn logeerkoffertjes met 
verschillende thema’s: peuters, kleuters, prinsessen en piraten. Ze zijn te leen 
voor 3 euro. De bibliotheek staat barstensvol boeken en andere materialen, 
ook voor de kleintjes. Dat is moeilijk kiezen. Daarom hebben zij alvast het 
leukste voor u uitgekozen en in een mooi koffertje gestopt. Een logeerkoffer 
met verrassende inhoud om lekker (voor) te lezen tijdens het logeren. 
De koffertjes zijn speciaal voor logeetjes tot zeven jaar. Kleinkind, neefje, 
nichtje en natuurlijk ook voor kinderen die gaan logeren. Kijk ook op  www.
bibliotheekdebilt.nl voor uitgebreide informatie van en over de bibliotheek.

Geen spreekuur wijkagent
In verband met de vakantieperiode houdt de wijkagent van Maartensdijk, 
Hans Gies, van 19 juli tot en met 28 augustus geen spreekuur. Vanaf maan-
dag 1 september kan men weer op de gebruikelijke dagen, op maandag-
avond van 18.00 tot 19.00 uur en donderdagochtend van 09.00 tot 10.00 
uur, op het spreekuur langskomen. 
Inwoners van Maartensdijk kunnen in de vakantieperiode terecht op het 
politiebureau in De Bilt aan de Hessenweg 194D. Het politiebureau van De 
Bilt is van maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 16.30 uur en op 
vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur geopend.

Alsnog naar 
Zeeland?

Bij Reisclub 55 + + +  zijn  vanwege 
een paar annuleringen op zaterdag 
2 augustus a.s. enkele plaatsen vrij 
gekomen voor de dagtocht naar 
Middelburg en Veere. De bus ver-
trekt om 8.00 uur vanaf het Maer-
tensplein in Maartensdijk. Bij de 
prijs van 32 euro p.p. is inbegrepen 
koffie, lunch en diner. T elefonische 
info is te verkrijgen op nr. 
0346 212288.  

Oud papier 
Westbroek

Op donderdag 31 juli zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór  18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten.

Voor het medeleven dat wij van u op verschillende wijzen mochten 
ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden 

van mijn lieve man, onze vader, opa en opi

Teunis van Barneveld
betuigen wij u onze welgemeende dank

Uit aller naam:
W. van Barneveld – Swart

Maartensdijk, juli 2008
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In dat gebied ligt aan de Voordorp-
sedijk de boerderij van de familie 
Westeneng en daar vindt agrarisch 
natuurbeheer en kleinschalige natuur- 
en landschapsontwikkeling plaats. 
Deze ontwikkeling was een mogelijk-
heid, die voortkwam uit de onderhan-
delingen van de gemeente Maartens-
dijk, provincie U trecht en de lokale 
natuurwerkgroepen met de NS. De 
NS diende namelijk zorg te dragen 
voor een landschappelijke en ecologi-
sche inpassing van de ’fly-over’. Een 
leidraad bij de natuurontwikkeling 
is de Ecologische Hoofd Structuur 
(EHS, zie bijgaande plattegrond). 
Door deze structuur ontstaan er ver-
bindingen tussen de leefgebieden van 
dieren en planten, een voorwaarde 
om uitsterven te voorkomen.
 
Landschapscoör dinator
Vol enthousiasme wandelen die avond 
zo’n 25 mensen van jong tot oud 
onder leiding van Wim Westeneng, 
de eigenaar van het bedrijf en Dick 
van Beek, landschapscoör dinator van 
de gemeente De Bilt, door de weilan-
den. Waar in de afgelopen eeuw in 
dit slagenlandschap slechts gewone 

groene weilanden waren is nu veel 
variatie. De sloten zijn verbreed en 
hebben aflopende oevers gekregen en 
staan mede dankzij agrarisch natuur-
beheer, vol met allerlei bloemen, een 
lust voor het oog. Er zijn ook een 
paar poelen met kraakhelder kwel-

water. Deze poelen zitten vol met 
klein dierenleven en zijn de voort-
plantingsplek voor o.a. kikkers, pad-
den, salamanders en libellen. In de 
weilanden loopt een kleurrijke koppel 
koeien, mak é n met horens. Achter 
die weilanden is het fietspad van de 
Groenekanseweg naar fort Voordorp 
te zien, waarlangs een rij bomen staat 
met hier en daar doorkijken om het 
zicht op de weilanden te behouden.

Tot hiertoe…..
Er wordt helemaal tot vlakbij de 
betonnen zuilen van de ‘fly-over’ 
gewandeld. Hier is een groot aantal 
boompjes geplant, die straks deze 
betonkolos landschappelijk moeten 
inpassen. Daarbij wordt ook gezorgd 
dat dieren zoals de reeën vrije door-
gang hebben zodat zij veilig aan de 
andere kant van de spoorweg kunnen 
komen. 

Ook rond de boerderij, die stamt uit 
1860 en de mooie naam ‘Eben-Haëzer’ 
heeft, worden kleine landschapsele-
menten aangelegd. Zo komen daar de 
oorspronkelijke houtsingels en knot-
bomenrijen terug en voor de boerderij 

staan al jonge hoogstamfruitbomen 
in de boomgaard met langs de oprit 
meidoornhagen. Achter de nieuwe 
grote schuur komen een paar grotere 
bomen, zodat deze schuur niet meer 
overheerst in het landschap. Klein 

vee in de boomgaard en weitjes rond 
het erf maakt het boerenerf compleet. 
Wim Westeneng en Dick van Beek 
bezorgden, ieder met specifieke des-
kundigheid de deelnemers een paar 
goede uren. 

Oorspronkelijke houtsingels 
en knotbomenrijen terug 

Toen Bertien Collette nog werkte treinde zij dagelijks heen en weer tussen Bilthoven en U trecht. In die tijd 
kwam de ‘fly- over’ van de N S ten zuiden van Groenekan tot stand te midden van groene weilanden. Zij zag 

vanuit de trein dat daar daarna iets veranderde, maar wat dat was kon zij niet waarnemen. Onlangs 
(11 juli jl.) kon zij dat echter op een mooie zomeravond van heel dichtbij waarnemen tijdens een Polder 

Avond Excursie, georganiseerd door de Agrarische N atuurvereniging Landschap N oorderpark e.o. 

D e A grarisc he Natuurvereniging L andsc hap Noorderpark e.o. wil naast het bevorderen van agrarisc h natuurbeheer 
voorlic hting geven aan alle inwoners en hen op de hoogte brengen van natuurontwikkelingen in de gemeente. D it 
doet z ij door het organiseren van ex c ursies en workshops. Z o vond eerder de eerste Polder A vond Ex c ursie in 2008 
plaats -  een wandeling door de weilanden en z odden in Westbroek -  en dus op 1 1 juli dez e besc hreven avond.

Een leidraad bij de natuurontwikkeling is de Ec ologisc he Hoof d Struc tuur. 
Kaart is af komstig van de heer D ic k van Beek, landsc hapsc oör dinator van de 
gemeente D e Bilt, die ook tec hnisc he details aanleverde.

Bertien C ollette: ‘D e sloten z ijn ver-
breed en hebben af lopende oevers 
gekregen en staan mede dankz ij agra-
risc h natuurbeheer, vol met allerlei 
bloemen, een lust voor het oog’.

Laatste ontwikkelingen 
rond terrein Larenstein

Op het terrein zijn nog springstoffen aanwezig. Vanaf het eerste moment 
heeft de gemeente zich ingespannen om zo snel mogelijk een einde te 
maken aan deze ongewenste situatie. Zorgvuldigheid is van het grootste 
belang. Het gaat immers om de veiligheid van omwonenden en die van de 
medewerkers die de springstoffen moeten verwijderen. De gemeente heeft 
daarom advies gevraagd aan de experts van het Explosieven Opruimings-
commando van de Koninklijke Landmacht (EOCKL). In opdracht van de 
Arbeidsinspectie heeft de gemeente De Bilt bovendien een tweede advies 
gevraagd aan een ander expertisebureau. Deze second opinion is uitgevoerd 
door T NO uit Rijswijk. Ook de Arbeidsinspectie is nogmaals op het terrein 
geweest voor nader onderzoek. Hieruit bleek dat er een beperkt aantal ont-
stekingen zichtbaar was. Om het zekere voor het onzekere te nemen wilde 
de gemeente deze zo snel mogelijk verwijderen. T NO en het EOCKL heb-
ben de gemeente hierover gezamenlijk geadviseerd. De Arbeidsinspectie 
heeft ingestemd met de werkzaamheden, die inmiddels hebben plaatsge-
vonden. Dit zorgde voor enige activiteit op het terrein bij de bunker. De 
omwonenden zijn geïnformeerd via een bewonersbrief. 

Springstoffen
De gemeente heeft in overleg met EOCKL en T NO de situatie in kaart 
gebracht. Op basis van deze gegevens wordt een plan van aanpak opgesteld 
voor een veilige verwijdering van de achtergebleven springstoffen. Zodra 
de Arbeidsinspectie haar goedkeuring verleent aan dit plan van aanpak, kan 
de gemeente het gaan uitvoeren. U iteraard stelt de gemeente omwonenden 
op de hoogte van wat er precies gaat gebeuren, voordat het daadwerkelijk 
opruimen van de achtergebleven springstoffen begint.

T otdat de explosieven zijn verwijderd, wordt de beveiliging van het terrein 
op hetzelfde niveau gehandhaafd.

Gunning kunstgrasveld 
op Sportpark Van Eck

In het Mededelingenblad van 26 juni 2008 informeerde het College van Burgemeester en Wethouders de gemeen-
teraad over het kort geding tegen hun voorlopige gunning van de opdracht tot aanleg van een kunstgrasveld op het 
Sportpark Van Eck aan de laagste inschrijver. Het geding handelde over de vraag of de gunning in overeenstemming 
was met de bestekeisen. Na de zitting op 25 juni 2008, heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank U trecht het 
vonnis uitgesproken op 2 juli 2008. De rechter concludeert dat de vorderingen worden afgewezen. Het College schrijft 
vanzelfsprekend tevreden te zijn met deze uitspraak en heeft de voorlopige gunning inmiddels omgezet in een defini-
tieve gunning. Vanwege het kort geding is nu ruim een maand later dan gepland, gestart met de aanleg van het veld. 
Het Groenhorstcollege is echter bereid om het veld, dat aan de school is verkocht, tijdelijk beschikbaar te stellen voor 
het spelen van wedstrijden. Niettemin moet voetbalvereniging SVM in de eerste maanden van het komende voetbal-
seizoen improviseren om alle thuiswedstrijden te kunnen spelen.

O p de plaats van het aan te leggen kunstgrasveld kun je nu aardig met een emmertje en een sc hepje terec ht.  
D aarac hter het veld, dat het G roenhorst C ollege tijdelijk aan de voetballers besc hikbaar stelt en daar ( weer)  ac hter 
het sc hoolgebouw z elf  [ HvdB] .]

Adverteren in de Vierklank!  Iets voor u?
Bel dan 0346 - 21 19 92



Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Koelbox 8 ltr Euro 12,95

Afwasdruiprek Euro 3,50
 

Veger en blik Euro 1,25
 

Hangend wasrek met knijpers Euro 5,30

Westbroeksebinnenweg 86A, 3612 AK Tienhoven,
Telefoon 0346-281764

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

Openeningstijden: maandag 08.30 - 21.00 uur; dinsdag t/m vrijdag 
08.30 t/m 18.00 uur; zaterdag 09.00 t/m 12.30 uur.

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

eLekTroTeChNisCh iNsTaLLaTiebedrijf
waarborgiNsTaLLaTeur

J. BOSHUIS
uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

elektrotechnisch
installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

Appeltaart
NU €4,50 

(normaal € 5,-)

Kaiserbroodjes
4+1 gratis

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens?  Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

U iteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“M aartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738C L Maartensdijk
  Tel/F ax 0346 211579D e eerste de beste

STOMPETOREN 
JONG BELEGEN

500
GRAM 4.50

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL WOENSDAG GEHAKTDAG

Reclame geldig vanaf 
donderdag 24 juli 
t/m woensdag 30 juli

Diverse vleeswaren

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK

3 biefstukjes 5,-
4 schnitsels 
naturel of gepaneerd 5,-
6 tartaartjes  5,-

VLEESWARENTRIO

500
gram

3x100
gram

7.98

3.98

Gemarineerde biefstuk
Biefstukroerbakreepjes
Biefstukspiezen

Boerenham
Rosbief
Fricandeau

Boterhamworst, Schouderham, Grillworst met- of zonder 
kaas, Gebraden gehakt, Zeeuws spek, Paardenworst, 
Leverworst, Kookworst

HEERLIJKE GRIEKSE 
ORIGINELE FETA

100
GRAM 1.25

LEKKER DOOR UW ZOMERSE SALADES!

Half- om half gehakt
1 Kg. | 3,98

Gekruid gehakt  
1 Kg. | 4,98

Rundergehakt
1 Kg. | 4,98

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

ChrYsLer PT Cruiser Cabrio, ZwarT, grijs Leder, er, CV, sb, CLiMaTe C, 
Cruise C., LMV, abs, airbags, 20000kM ............................................................................................  `07 €.23.950,-

PEUGEOT
106 aCCeNT 1.1 3drs, ,rood, 85.000kM ..............................................................................................  `97 €.2.700,-
206 1.4 XT 3drs, bLauw MeT., PaNoraMadak, LMV, er, CV, sb, 146.000kM...................................  `99 €.5.500,-
306 1.8 16V Cabrio PaLM beaCh, rood MeT., eLeC. kaP, er, CV,
sb, rad/Cd, LedereN iNT., (eVT wiNTerkaP eXTra), 145.000kM ...................................................  `00 €.8.600,-
307 sw 2.0 16V, goud MeT., CLiMaTe C., er, CV, sb, abs, esP,
Trekh., LMV, Cruise C., rad/Cd, airbags, 124.000kM ....................................................................  `04 €.10.950,-
307 sw 2.0 hdi 110Pk, ZiL. grijs MeT., Cruise C., er, CV, sb, abs,
CLiMaTe C, esP, Trekh, rad/Cd, 160.000kM ......................................................................................  `03 €.8.750,-
307 CC 1.6 16V, ZwarT MeT., CLiMaTe C., Cruise C., rad/Cd, er,
CV, sb, LMV, MLV, abs, airbags, 55.500kM .........................................................................................  `04 €.17.250,-
307 1.4 5drs, grijs MeT., airCo, er, CV, sb, rad/Cd/NaVi., esP, 67.000kM ...................................  `02 €.9.950,-
307 sw 2.0 hdi, ZwarT MeT., CLiMaTe C., er, CV, sb. abs, esP,
Cruise C., rad/Cd, LMV, 162.000kM ....................................................................................................  `03 €.9.250,-
308 Xs PreMiere 1.6 VTi 16V 5 drs., bLauw MeT., CLiMaTe C., er, CV,
esP, abs, airbags, rad/Cd, PaNoraMadak, Cruise C., LMV, 10.600kM ........................................  `07 €.20.950,-
406 2.0 16V break, d. groeN MeT., CLiMaTe C., er, CV, sb, 160.000kM .........................................  `01 €.7.950,-
407 sw Xr 2.0 hdif 16 PaCk, d. bLauw MeT., Leder iNT., Cruise C.,  
CLiMaTe C., Parkeers., rad/Cd/NaVi., abs, er, CV, sb, 147.000kM ................................................  `05 €.16.250,-
407 2.2 16V PaCk, bLauw MeT., XeNoN, LedereN iNT., abs, Cruise C.,  
CLiMaTe C., rad/Cd/NaVi., LMV, er, CV, sb, 76.000kM ......................................................................  `04 €.19.500,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CiTroeN C2 1.4 VTr, ZwarT, er, CV, LMV, MLV, rad/Cd, sb, abs, 33.000kM ...................................  `05 €.9.950,-
CiTroeN berLiNgo 1.6 16V MuLTisPaCe., ZiLV. grijs MeT., airCo,
abs, Cruise C., Trekh. ,66.500kM, .....................................................................................................  `05 €.14.500,-
CiTroeN C5 1.8 16V auT4 /NaVi., ZwarT MeT., NaVi. kLeur, er, CV, sb, rad/Cd, 
CLiMaTe C, abs, regeNs, 98.000kM ....................................................................................................  `04 €.13.500,-
CiTroeN C5 break 1.8 16V,ZiLV. grijs MeT., Cruise C., er, CV, sb,
CLiMaTe C., rad/Cd/NaVi. kLeur., afN. Trekh., regeNs., abs, 70.000kM ....................................  `04 €.14.000,-
reNauLT sCeNiC 1.6 16V, ZiLV. grijs MeT., 4er, CV, sb, abs, LMV,
MLV, Trekh., rad/Cd, CLiMaTe C., haLf Leder, 106.000kM .............................................................  `02 €.9.950,-
reNauLT CLio 1.4 16V, ZwarT MeT., er, CV, sb, LMV, MLV, abs, 52.000kM ......................................  `03 €.7.250,-
reNauLT  sCeNiC 1.6 16V auT., grijs  MeT., airCo, er, CV, sb, abs, Cruise C.,
MLV, arMsTeuN, 41.000kM ....................................................................................................................  `06 €.18.950,-
fiaT barCheTTa 1.8 16V Cabrio, ZiLV. grijs MeT., LMV, er, CV, MLV, rad/Cd, 
abs, 122.000kM ......................................................................................................................................  `96 €.5.250,-

BUDGET CARS
fiaT CiNQueCeNTo 1.1, geeL, LMV, rad/Cass ,Nw. aPk, .................................................................  `96 €.2.250,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • renault • onderhoud • aPk
oude Loswal 21, hilversum, tel. (035) 6214335

industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

DE REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK

BESTAAT IN AUGUSTUS 10 JAAR.
wie jarig is trakteert !

 
U bent welkom op de koffie op 

Zaterdag 9 Augustus in Dijckstate 
v.a. 9.30 uur. 

Tevens betaalochtend voor de reisjes 
van 12 - 22 Augustus en  3 September 

inlichtingen: 0346-212288 
of 06 53 85 35 57
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De aanleiding tot een gesprek met 
eigenaar Jur Rijksen was een medede-
ling van het College van Burgemees-
ter en Wethouders aan de gemeen-
teraad, waarin zij gewag maakt van 
het feit, dat ‘op verzoek van de eige-
naar voor de herontwikkeling van 
het perceel aan de Wilhelminaweg 
15 te Maartensdijk de stedenbouw-
kundige randvoorwaarden in ontwerp 
zijn vastgesteld’. Rijksen: ‘T oen de 
Provincie U trecht het streekplan had 
vastgesteld en er duidelijkheid was 
ontstaan v.w.b. de ligging van dit 
bedrijf, kwam de vraag naar voren 
welke mogelijkheden er waren bij 
een eventuele herontwikkeling van 
dit perceel. Die vraag over welke 
mogelijkheden er waren werd mani-
fest, toen mijn zoon Johan, waar ik 
op dat moment een maatschap mee 
vormde, aangaf een andere richting 
dan die van de kwekerij op te wil-
len en nog duidelijker, nu door de 
extreem hoge energieprijzen het bijna 
niet meer lonend is een bedrijf van 
deze omvang te leiden’. 

Ligging 
Door een daartoe geëigend bureau is 
een stedenbouwkundig advies opge-

steld, waarmee Rijksen aan de slag 
zou moeten kunnen. Gekeken is naar 
de ligging van de locatie, waarvan 
is vastgesteld dat deze zeer goed 
bereikbaar is en een entree vormt naar 
de dorpskern. De locatie valt binnen 
de rode contour zoals aange¬ geven 
in het Streekplan 2005- 2015 van de 
provincie U trecht, waardoor eventu-
ele bebouwing ervan strookt met het 
provinciale ruimtelijke beleid. 

In het vigerende bestemmingsplan 
heeft de locatie de bestemming ‘kwe-
kerij’. Om een nieuwe invulling op 
deze locatie mogelijk te maken zal, 
in het kader van de nieuwe Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (1 juli 2008), 
het bestemmingsplan moeten worden 
herzien. 

Vanwege spoorweggeluid, verkeersla-
waai vanuit de A27 als verkeerslawaai 
vanuit de Koningin Wilhelminaweg is 
woningbouw zo niet uitgesloten dan 
toch niet wenselijk. 
 
De genoemde beperkingen gelden 
echter niet voor een invulling met 
bedrijvigheid, waarbij meerdere vor-
men denkbaar zijn. Gezien de goede 

bereikbaarheid, de zichtbaarheid en 
relatie met het fraaie landschap dient 
de prioriteit te Iiggen bij bedrijven die 
optimaal op deze waarden inspelen en 
deze niet aantasten. 

Ontsluiting
T en aanzien van de ontsluiting van 
het perceel in de toekomstige situatie 
ontraadt het bureau het handhaven 
van de huidige inrit en adviseert aan-
sluiting te zoeken bij de uitrit van de 
brandweergarage. Verdere adviezen 
en mogelijkheden worden er gege-
ven met betrekking tot het parkeren 
(op eigen terrein), massaliteit, bouw-
hoogte en stalling- c.q. opslagmoge-
lijkheden. 

Het College schrijft aan de raad, dat de 
geformuleerde ontwerp-voorwaarden 
zijn gebaseerd op de omschakeling 
van de huidige kwekerijdoeleinden 
naar bedrijfsdoeleinden. Het perceel 
is vanwege situering en omvang (ruim 
10.000 m2) geschikt als vestigingslo-
catie voor te verplaatsen bedrijven tot 
en met bedrijfscategorie 2 volgens de 
Richtlijn standaard zonering, uitgege-
ven door de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten. 

Het college besluit haar informa-
tie aan de raad met de mededeling, 
dat zodra de eigenaar (Rijksen) zijn 
plannen voldoende heeft geconcreti-
seerd en opgave heeft gedaan van de 
betrokken bedrijven de plannen en de 
stedenbouwkundige randvoorwaar-
den aan de raad zullen worden voor-
gelegd. Rijksen: ‘Er zijn bedrijven, 
waarmee ik heb gesproken, maar die 
passen niet in de aangegeven bedrijfs-
categorie. Vanuit Economische Zaken 
van de gemeente werd dat betreurd, 
want daardoor kon zo’n bedrijf niet 
worden verplaatst. Andere kandidaten 
kunnen zich nu aandienen;  vooral nu 
de randvoorwaarden bekend zijn’.
Een concrete datum voor beëindi-

ging van de kwekerij is er nog niet. 
Integendeel: Rijksen heeft nu alweer 
planten besteld, die volgend jaar 
maart goed zijn. Er is wel sprake 
van afbouwen. Zodra er zich vol-
doende mogelijkheden voordoen kan 
die afbouw mogelijk versneld wor-
den. ‘De steeds maar stijgende ener-
gieprijzen waren in het verleden al 
aanleiding tot maatregelen, die ertoe 
hebben geleid dat we veel minder 
kubieke meters gas behoeven af te 
nemen. Het eind van de verhoging 
van de gasprijs is er daarentegen nog 
niet, want die gasprijs is - weliswaar 
op afstand - gekoppeld aan de olie-
prijs. De moeilijkheden zijn dus zeker 
nog niet een gepasseerd station’. 

Kwekerij Rijksen bouwt af
door Henk van de Bunt

Aan de rand van Maartensdijk ligt langs de Koningin Wilhelminaweg het kassencomplex van kwekerij  
Rijksen. De eigenaar van de kassen heeft de gemeente gevraagd om aan te geven wat op de locatie  

ontwikkeld zou kunnen worden. N aar aanleiding daarvan is een stedenbouwkundig advies opgesteld. Het 
advies gaat in op de mogelijkheden ter plaatse en op de ruimtelijke en functionele aspecten die daarbij van 
belang zijn. In het rapport komen achtereenvolgens aan de orde:  de locatie in zijn omgeving, de locatie op 

zichzelf, het beleidskader, de stedenbouwkundige overwegingen en het advies. 

J ur R ijksen ( voor het huidige in 1994 gevestigde bedrijf  aan de Koningin 
Wilheminaweg)  beijvert z ic h voor een omsc hakeling van de huidige kwekerij-
doeleinden naar bedrijf sdoeleinden.

De fietspaden, Voorveldsepad, Hooge 
Kampsepad, Blauwkapelsepad, 
Voordaansepad, Oostveensepad en 
Vuurschepad gelegen in gemeente 
de Bilt (Groenekan, Maartensdijk en 
Hollandsche Rading) zullen vanaf 19 
augustus tot en met 5 september min-
der toegankelijk zijn en soms geheel 
afgesloten. Door middel van publi-

catieborden, die een week voor de 
afsluitingen worden geplaatst, wordt 
men op de asfalteringswerkzaamhe-
den gewezen. 

Toegankelijkheid
Gedurende de herstelwerkzaamheden, 
voorafgaand aan het aanbrengen van 
de verhardingen, zal enige hinder ont-

staan maar gebruik van de fietspaden 
blijft mogelijk. T ijdens oppervlakte-
behandelingen (bitumen met grind) 
worden de fietspaden Vuurschepad, 
Hoogekampsepad, Blauwkapelse-
pad en Voordaanse pad op 26 en 27 
augustus voor enkele uren geheel 
afgesloten. 

T ijdens het aanbrengen van een 
asfalt(dek)laag op het Oostveensepad 
en het Vuurschepad op 26 tot en met 
29 augustus worden deze tijdens de 
asfaltwerkzaamheden in zijn geheel 
afgesloten. Het gedeelte van het 
Hoogekampsepad zal eveneens op 1 
september geheel worden afgesloten. 
De avond voor het asfalteren zullen 
de fietspaden afgesloten worden van-
wege het aanbrengen van de kleef/ of 
hechtingslaag.

Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen onder 
andere bestaan uit het opsnoeien van 
beplantingen, het frezen, schoonma-
ken en overlagen van de verharding 
met asfalt, het aanbrengen van slijtla-
gen, het aanbrengen van markeringen 
en het herstellen van aansluitende 
verhardingen. De weersomstandighe-
den zouden vertraging kunnen ople-
veren.

Werkzaamheden aan de fietspaden 
Biltse Rading – Hollandsche Rading

In verband met werkzaamheden zullen diverse fietspaden in gemeente De Bilt gedeeltelijk dan wel geheel 
afgesloten worden voor zowel fiets - als agrarisch verkeer. Op dinsdag 19 augustus start het recreatieschap 

Stichtse Groenlanden met de herstelwerkzaamheden van een zestal fietspaden.

O ok het O ostveensepad wordt tijdens de asf altwerkz aamheden in z ijn geheel 
af gesloten. M et grote witte letters staan de werkopdrac hten aangegeven. 
[ HvdB] .



Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

LANDWAARTgroente en fruit, verser kan niet!

Wegens vakantie zijn wij gesloten van 1/8 t/m 20/8

Donderdag 31/7 de grootste UITVERKOOP van het jaar

Landwaart Groente & Fruit

We hebben een grote voorraad,
maar OP=OP

Profiteer NÚ!!!

Alle
aardappels

2e zak gratis

Alle gesneden 
groenten

2e zak gratis

Alle 
salades

2e bak gratis

Alle
maaltijden

30% korting

Alle appels - peren - 
sinaasappels - mandarijnen - 

grapefruit

3 kilo halen = 2 kilo betalen

De beste
Perssinaasappels

Hele doos 15 kilo 12,50

Sperziebonen 500 gr 1,00
 2e 500 gram gratis!!!

Witlof 500 gr 1,00
 2e 500 gram gratis!!!

Trostomaten 500 gr 1,00
 2e 500 gram gratis!!!

Komkommers 2 voor 1,00
 3e gratis!!!

Watermeloen per kg 1,50
 2e kilo gratis!!!

Meloenmix per bak 1,25
 2e bak gratis!!!

Hollandse

Mooie
Vers gesneden

Hollandse

Hollandse grote

Aardbeien
        2

e doos gratis!!!



Hans Visscher is al 40 jaar actief 
op het gebied van fysiotherapie, had 
al vroeg een eigen praktijk aan de 
Copijnlaan in T uindorp maar was 
ook actief in het ziekenhuis en de 
zwakzinnigenzorg. Nog steeds is hij 
enthousiast en bevlogen over zijn 
vak en in het bijzonder over de medi-
sche kant daarvan. Als sportfysio-
therapeut heeft de behandeling van 
sportblessures nog steeds zijn grote 
interesse. Zelf heeft hij altijd in de 
sport gezeten. Hij tennist en heeft in 
het verleden met finnjollen gezeild. 
Er heeft een duidelijke ontwikkeling 
plaatsgevonden op het gebied van 
fysiotherapie, gezondheid en bewe-
gen. Het belang hiervan wordt steeds 
groter geacht, de ideeën zijn sterk 
in ontwikkeling. We krijgen in onze 
maatschappij te maken met mensen 
die ouder worden (vergrijzing! ) en 
langer zelfstandig willen blijven. De 
moderne mens beweegt tegenwoordig 
steeds minder. Hij hoeft zich steeds 
minder lichamelijk in te spannen, eet 
te veel en brengt een groot gedeelte 
van zijn leven zittend door. Die leef-
wijze geeft hem op korte of langere 
termijn lichamelijke klachten. Sport-
beoefening en fitnesstraining kunnen 

dit voorkomen en werken bovendien 
preventief. Met een uitgebreide staf 
van enthousiaste medewerkers biedt 
F ysio F itness Visser vele mogelijk-
heden. 

Trainingsapparatuur
Het bedrijf is gevestigd in een aange-
paste voormalige boerderij. Gemak-
kelijk bereikbaar en met een groot 
parkeerterrein. Dat laatste is heel 
belangrijk, weet Visscher. In het 
complex zijn verschillende ruimtes 
met trainingsapparaten. Men kan er 
terecht voor fitness maar ook voor 
krachttraining. Er zijn daarnaast apar-
te behandelruimtes voor mensen met 
lichamelijke problemen of cliënten 
die willen revalideren na een medi-
sche ingreep. Aansluitend kan men na 
deze behandeling dan verder werken 
aan de conditie onder leiding van de 
ervaren trainers van de fitnessafde-
ling.

Daarnaast heeft het complex een 
sauna, een T urks bad en zijn er zonne-
banken. De zon schijnt dus altijd aan 
de Ruigenhoeksedijk. Maar, zo bena-
drukt Hans Visscher, we zijn geen 
sportschool voor eenzijdige spieront-

wikkeling. Iedereen met sportbles-
sures, lichamelijke functiestoornissen 
of die zijn conditie wil verbeteren, 
dan wel gewoon fit wil blijven (recre-
atieve training) is van harte welkom. 
Nordic walking gaat daar waarschijn-
lijk in de toekomst als mogelijkheid 
bijkomen. 

Verwijzing
Voor fysiotherapie is tegenwoordig 
geen verwijzing van de huisarts meer 
nodig. Men kan zelf naar een fysiothe-
rapeut stappen indien men hulp nodig 
heeft voor het verhelpen van klach-
ten. De verzekering vergoedt deze 
hulp dan ook, mits deze fysiotherapie 
in het verzekeringspakket is opgeno-
men. Het belang van fysiotherapie 
wordt steeds groter. Het kan de kwali-
teit van leven in belangrijke mate ver-
groten. Hans Visscher benadrukt de 
veelzijdigheid en kundigheid van zijn 
team. Hij wil enkele medewerkers 
met name noemen. Jan Herber is een 
zeer deskundige sportfysiotherapeut. 
Momenteel is hij op weg naar Peking 
met de olympische zwemmers. Hij 
houdt zich daarnaast ook bezig met 
seniorengym op de oefenmat. Meine 
Veldman en Robert Lutz zijn orthope-
disch- manueel therapeut en houden 

zich vooral bezig met het oplossen 
van beperkingen in het houdings- en 
bewegingsapparaat. Die laatste vorm 
van bijzondere fysiotherapie is sterk 
in opkomst. Er is al jaren een goede 
samenwerking tussen deze discipline 
en de gebruikelijke fysiotherapie. Het 
leidt tot goede en snellere resultaten. 
T enslotte noemt hij de naam van 
fysiotherapeute F rieda van Ederen. 
Haar specialisme is bekkentherapie. 
Die helpt, zowel bij mannen als bij 
vrouwen, om de blaas- en bekkenbo-
demklachten te verbeteren. 

By F ysio F itness Visscher zijn nog 
veel andere medewerkers. Erik Berg-
man heeft zich gespecialiseerd in 
groepslessen en geeft daarnaast voe-
dingsadviezen. Het individuele eet-
patroon wordt hiervoor geïnventari-
seerd en vervolgens gekoppeld aan de 
dagelijkse activiteiten van de cliënt. 
Hieruit kan de behoefte aan voeding 
worden berekend wat dan weer uit-
mondt in een voedingsadvies. Dat is 
van groot belang, zeker als het doel is 
om gewicht kwijt te raken. 

Zijn collega Jonathan van Westering 
is vooral werkzaam als medisch fit-
nesstrainer. Hij helpt cliënten om 
na een medische behandeling weer 
hun conditie terug te krijgen. Ze zijn 
momenteel samen vooral bezig met 
de organisatie van de Open Dag op 
zondag 14 september en met de voor-
bereiding van de groepslessen, die 
dan van start gaan. Voor die groeps-
lessen wordt momenteel een gedeelte 
van het bedrijf aangepast. Over die 
Open Dag, de dan te houden ‘F ysio 

F it Run’ en de nieuw ontwikkelde 
groepslessen kunt u in de komende 
maand meer lezen in De Vierklank.

Technogym
De apparaten bij F ysio F itness Vis-
scher zijn van het Italiaanse merk 
‘T echnogym’. De medewerkers zijn 
vol lof over de apparaten. Ze zijn 
veelzijdig, iedere spiergroep komt 
aan de beurt. De toestellen zijn nauw-
keurig en gemakkelijk in te stellen en 
hierdoor kan er geen overbelasting 
optreden. 

Iedereen die aan fitness wil gaan doen 
krijgt een uitgebreid intakegesprek 
waarbij allerlei testen worden gedaan. 
Een bloeddrukmeting hoort daar ook 
bij. Er wordt ook gekeken naar even-
tuele oude blessures Op die manier 
wordt de uitgangspositie van de cliënt 
in kaart gebracht en een individueel 
programma opgesteld. Daarbij speelt 
het doel wat men wil bereiken een 
grote rol. Dan pas kan de deelnemer 
van start gaan. Hij kan terecht van 
7.00 uur tot 22.00 uur en op zaterdag 
van 9.00 tot 13.00 uur. Iedere training 
begint met een warming up in de 
‘cardiohal’. Daar staan de apparaten 
die daarvoor bestemd zijn. In die 
hal (net als overigens in de rest van 
het complex) vinden we kleurrijke 
schilderijen van Hans Visschers echt-
genote Ria en dochter T amara. Veelal 
krachtige werken die vaak als thema 
‘paarden’ hebben. Ria verzorgt overi-
gens ook de omvangrijke administra-
tie van het bedrijf. Meer informatie 
over F ysio F itness Visscher op www.
ffvisscher.nl.
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advertentie

F ys io F itness Visscher:  ‘Bewegen is Leven’
 I n  s e pt e m be r  de  ‘ F y s i o F i t  R u n ’

door M artijn Nekkers

Al 18 jaar is fys iotherapeut Hans Visscher met zijn bedrijf F ys io F ittnes Visscher gevestigd aan de 
Ruigenhoeksedijk in Groenekan. Het is daar in die jaren uitgegroeid tot een veelzijdig centrum voor 
bewegen, fys iotherapie en fitness en heeft steeds meer een regionale functie op dit gebied gekregen. 

Daarnaast zijn er ook vestigingen in U trecht (Tuindorp) en Maartensdijk. 

In samenwerking met de bewoners 
en een extern bureau ontwikkelt het 
College van Burgemeester en Wet-
houders van De Bilt een toekomst-
visie voor het dorp Groenekan. Het 
doel is om samen met de bewoners 
de urgente ruimtelijke knelpunten 
op te lossen en een visie voor de 
ontwikkeling op langere termijn te 
beschrijven. 

In januari 2008 is tijdens een alge-
mene discussieavond op open wijze 
van gedachten gewisseld over de 
huidige karakteristieken van Groe-
nekan (het DNA) en de mogelijk-
heden voor nieuwe ontwikkelin-
gen. Vervolgens vonden nog enkele 

verdiepingsgesprekken plaats met 
Groenekanse organisaties. Men gaat 
uit van duurzame ontwikkelingen, 
die qua maat en schaal bij het dorp 
passen en in beginsel zijn bestemd 
voor de dorpsbewoners. Daarbij ligt 
de nadruk op het verder ontwik-
kelen van de groene kwaliteiten in 
en om Groenekan. Voor bedrijven, 
woningbouw en sportvoorzieningen 
zou in eerste instantie moeten wor-
den gekeken naar kwaliteitsverbete-
ring op de bestaande locatie.

De belangrijkste knelpunten moeten 
op korte termijn worden aangepakt. 
T egelijk is het van belang een visie 
op de lange termijn te ontwikke-

len, zodat de dorpsvisie Groenekan 
tevens kan bijdragen aan de struc-
tuurvisie. 

De genoemde resultaten van het 
overleg zijn nu in een drietal werk-
sessies uitgewerkt met de verschil-
lende Groenekanse belangengroe-
pen. Die uitwerking wordt vervol-
gens vertaald in een conceptvisie 
die medio september 2008 aan de 
orde is tijdens een algemene discus-
sieavond voor het dorp. 

Het College verwacht de dorpsvisie 
in het vierde kwartaal van 2008 ter 
vaststelling te kunnen aanbieden aan 
de gemeenteraad.

Totstandkoming dorpsvisie 
Groenekan boekt voortgang

Erik Bergman ( l)  en J onathan van Westering bij de ingang van het c omplex .

R ec eptieruimte en f itnessapparatuur.

I ndrukwekkende apparaten



Zwemwaarschuwing 
bij De Kikker

Zwembad De Kikker doet veel moeite om de blauw-
alg uit het zwemwater te weren. T wee pompen 
draaien permanent om de waterkwaliteit positief te 
beïnvloeden. De waterkwaliteit wordt regelmatig 
geïnspecteerd en getracht wordt om uitbreiding van 
de cyanobacterien te beperken.

Aan de hand van metingen wordt vastgesteld of 
de waterkwaliteit verbetert of verslechtert. Het é é n 
resulteert in een opheffing van de waarschuwing, 
het ander in een zwemverbod. Zowel buiten als 
binnen de afgebakende zwemzone zijn te hoge con-
centraties giftige stoffen gemeten. De vastgestelde 
concentraties cyanobacteriën waren afgelopen zon-
dag niet zo hoog om een zwemverbod in te stellen, 
maar de provincie U trecht, toezichthouder op het 
openbaar zwemwater, adviseert om niet te gaan 
zwemmen bij De Kikker.

Vergiftigingen door cyanobacteriën komen via de 
mond tot stand. ook kan bijvoorbeeld huidirritatie 
optreden. Ernstige vergiftigingen doen zich bij 
volwassenen zelden voor. Kleine kinderen zijn 
kwetsbaarder omdat zij eerder water binnenkrij-
gen en sneller ziek worden door vergiftigingen. In 
drijflagen kunnen door afbraak en rotting van algen 
hoge concentraties giftige stoffen gevormd worden 
die schadelijk zijn voor mens en dier.
Ziekteverschijnselen

Binnen 12 uur na het zwemmen in water met blauw-
alg kunnen verschijnselen als hoofdpijn, huidirrita-
tie, misselijkheid, diarree en koorts optreden. Deze 
verschijnselen houden ongeveer vijf dagen aan en 
verdwijnen doorgaans vanzelf. Ook andere bacte-
riën en virussen kunnen bovengenoemde klachten 
veroorzaken. Raadpleeg daarom altijd een arts bij 
ernstige gezondheidsklachten na het zwemmen.
De meest recente informatie over zwemwater in de 
provincie treft u aan op teletekst pagina 725. Ook 
kunt u bellen met de zwemwatertelefoon van de 
provincie U trecht 030- 2582158.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Werken als hulp bij het huishouden? 
Gemeente de Bilt e.o.

Wil jij graag mensen hulp bieden bij het huishouden, werken onder schooltijd 
en ben je minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar? 

Dan is Vitras/CMD op zoek naar jou!
Je komt niet in loondienst, maar je werkt wel voor de klanten van Vitras/CMD.

Het uurloon bij bemiddeling is € 12,82 (voor 23 jaar en ouder).

Wil je meer uren (15 uur of meer) werken? 
Vitras/CMD heeft ook mensen nodig die bij ons in loondienst 

komen om hulp te bieden bij het huishouden.

Iets voor jou?
Bel voor meer informatie: 0900 - 82 123 82 (lokaal tarief) of kijk op www.vitras.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

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  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

IJS-BEER-KOELE

vrieskisten en koelkasten
koop je natuurlijk bij Vink Witgoed.

Moderne apparaten en 
ouderwets degelijke service!

Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

Familiedrukwerk
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 21 09
www.jvand.nl

vrijdag
1 augustus

geen
koopavond

OP DE ZOMERCOLLECTIE*

VAN DAMES-, HEREN-,
KINDER- EN BABYKLEDING.

* BADKLEDING - KORTE BROEKEN EN TOPJES
NU MET 20% KORTING.

NAGEL RUIMT OP!!
HALVE PRIJZEN
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a 
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Aanvragen om vergunning 
(artikel 41 Woningwet) voor:

Reguliere Bouwaanvraag
•  Holl.Rading, Vuurse Dreef 6, ver-

anderen dak;
•  Westbroek, Westbroekse Molen-

weg 22, plaatsen dakopbouw;
Reguliere bouwaanvraag 1e fase
•  Maartensdijk, Dorpsweg 242, 

plaatsen dakopbouw en dakkapel;
•  Hollandsche Rading, Vuursedreef 

naast nr. 70, oprichten senioren-
woning;

Reguliere bouwaanvraag 2e fase
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

140, oprichten woning;
Lichte bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Gruttolaan 32, uit-

breiden woning en vernieuwen 
berging;

•  Holl.Rading, Spoorlaan 59, plaat-
sen serre en vernieuwen aan-
bouw;

•  Maartensdijk, Pr.Marijkelaan 89, 
plaatsen dakkapel;

Sloopaanvraag 
•  Groenekan, Voordorpsedijk 29a, 

sloop loods;
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 bouwvergunningen
•  Groenekan, Groenekanseweg 17, 

oprichten erker (10-7-2008)
•  Groenekan, Veldlaan 35, uitbrei-

den woning en maken dakterras 
(15-7-2008)

•  Maartensdijk, Tolakkerweg 154, 
uitbreiden woning (16-7-2008)

•  Maartensdijk, Irenelaan 2, plaat-
sen dakopbouw (22-7-2008)

•  Maartensdijk, Irenelaan 4, plaat-
sen dakopbouw (22-7-2008)

•  Maartensdijk, Irenelaan 8, plaat-
sen dakopbouw (22-7-2008)

•  Groenekan, Kon. Wilhelminaweg 
347, vernieuwen tuinhuisje (16-
7-2008)

Verleende bouwvergunning 1e 
fase
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

46, oprichten woning en verbou-
wen woning Nwe.Weteringseweg 
44 (15-7-2008)

Verleende sloopvergunning 
•  Groenekan, Groenekanseweg 121, 

slopen stacaravan (15-7-2008)

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.

Wilt u bouwinformatie of ter 
inzage liggende stukken inzien? 
Maak dan een afspraak met de 
afdeling Vergunningen en Toe-
zicht  op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur via telefoonnummer 
(030) 228 94 11 Voor ter inza-
ge liggende stukken en overige 
informatie (geen bestemmings-
plan) kunt u zonder afspraak op 

bovengenoemde openingstijden 
bij ons langskomen. 

Openbare kennisgeving kapvergun-
ning

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

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

117 (17-7-2008)

Hollandsche Rading:
•  2 st. lariks, Tolakkerweg 26 (17-

7-2008)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen, Toe-
zicht. Inzage van kapvergunningen 
is mogelijk op werkdagen. Dit kan 
na telefonische afspraak op tele-
foonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

Wet Milieubeheer

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

Aanvrager: dhr. H. v.d. Broek
Inrichting: Mooie Dingen 
Adres: Kon. Wilhelminaweg 493-5, 
Groenekan
Omschrijving: het oprichten van 

een bedrijf (vervaardigen van meu-
bels en interieurs) 
Betreft: het Activiteitenbesluit 
milieubeheer 

Tegen deze melding staat géén 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.

U kunt de melding inzien van 4 
tot en met 18 augustus 2008 in het 
gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 
uur (of volgens afspraak).

Wijziging publicatie d.d. 16 juli 
2008  inzake aanpassing wel-
standsnota 

Middels een publicatie op 16 juli 
2008 hebben Burgemeester en Wet-
houders van De Bilt de concepttekst 
voor wijziging van de welstands-
nota vrijgegeven voor inspraak. Het 
gaat om een aanpassing die betrek-
king heeft op het Hessingterrein aan 
de Utrechtseweg 341 in De Bilt. 

Vanwege de vakantieperiode is de 
inspraaktermijn met één week ver-
lengd. Dit houdt in dat inspraak-
reacties kunnen worden ingediend 
van 17 juli tot en met 3 september 
2008.

Publiekzaken

Bekendmakingen Centraal Stem-
bureau

Het centraal stembureau voor de 
verkiezing van de leden van de 
gemeenteraad heeft bij besluit van 
7 juli 2008 op grond van artikel G 3 
van de Kieswet besloten 

1.  de geregistreerde aanduiding 
van Algemeen Belang Biltse 
Bevolking te wijzigen in: Bilts 
Belang.

2.  de geregistreerde aanduiding 
Gemeente Belangen Maartens-
dijk (GBM) te schrappen.

De aandacht wordt erop gevestigd 
dat, ingevolge de Kieswet en de 
Algemene wet bestuursrecht, iede-
re

belanghebbende tegen de beschik-
king van het centraal stembureau 
voor de verkiezing van de leden 
van de gemeenteraad beroep kan 
instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.
Het beroepschrift moet worden 
ingediend uiterlijk op de zesde dag 
na dagtekening van deze openbare 
kennisgeving. Het beroepschrift 
moet in tweevoud worden inge-
diend bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak
voornoemd (adres: Postbus 20019, 
2500 EA ’s-Gravenhage).

Samenlevingszaken

Conceptradio-advies samenstelling 
kabelpakket Ziggo ter inzage tot 31 
augustus a.s.

De doorgifte van radio- en televi-
siesignalen wordt in de gemeente 
De Bilt verzorgd door de kabelex-
ploitant Ziggo (vroeger Casema).  
De regionale Programmaraad Mid-
den-Utrecht adviseert Ziggo over 
de samenstelling van een gedeelte 
van het zenderpakket voor televisie 
en radio. De Programmaraad is 
ingesteld door zes samenwerkende 
gemeenten waaronder De Bilt.

Tot en met 31 augustus a.s. kunt 
u reageren op het concept-advies 
over de samenstelling van het pak-
ket radiozenders dat door Ziggo 
wordt doorgegeven. Het advies ligt 
op het gemeentehuis ter inzage en 
is ook te vinden op de website van 
de gemeente via het menu vrije tijd 
en cultuur, kunst en cultuur, lokale 
omroep en kabeltelevisie-aanbod 
en programmaraad.

U kunt uw reactie richten aan de 
gemeente Nieuwegein, t.a.v. de 
Programmaraad Midden-Utrecht, 
postbus 1, 3430 AA  Nieuwegein, 
telefoon 030 - 60 71 409, e-mail 
v.munzebrock@nieuwegein.nl.

Bilthoven, 30 juli 2008

Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Wet Milieubeheer

Samenlevingszaken

De gemeente krijgt regelmatig 
klachten over aanhangwagens en 
caravans, die overlast veroorzaken 
op de weg of op het trottoir. Aan-
hangwagens en caravans bezetten 
langdurig parkeerplaatsen waar 
automobilisten geen gebruik van 
kunnen maken. De aanhangwagens 
en caravans die op het trottoir staan, 
veroorzaken onveilige situaties 
omdat voetgangers (ouderen, kin-
deren) moeten uitwijken naar de 
rijbaan. Naar aanleiding van deze 

klachten worden eigenaren aan-
geschreven hun aanhangwagen of 
caravan te verwijderen van de open-
bare weg. 
Op grond van de Algemene Plaatse-
lijke Verordening mogen kampeer-
wagens, caravans, aanhangwagens 
en dergelijke, officieel niet langer 
dan drie dagen achtereen op de weg 
staan. 

De gemeentelijke handhavers gaan 
de komende tijd daarop controle-

ren. Wanneer de eigenaar niet is te 
achterhalen, wordt de aanhangwa-
gen of caravan aangeplakt en na 7 
dagen door de gemeente afgevoerd. 
In dit geval kan een eigenaar zijn 
aanhanger of caravan alleen nog 
maar binnen een bepaalde termijn 
terugkrijgen als hij de wegsleep- en 
opslagkosten heeft betaald.

Nadere informatie is mogelijk bij de 
Buitengewoon Opsporingsambtena-
ren van De Bilt, 030-2289411.

Optreden tegen aanhangwagens en caravans

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

Wijkservicecentrum MEN S De Bilt West, Tel. (030) 221 75  5 0
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
 
Wijkservicecentrum MEN S Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 5 5
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Werk in uitvoering
Deze week geen werk in uitvoering...
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Van de verwenafdeling!

Sorbetijs
meloen verleiding of 
bosvruchten weelde
beker 500 ml

Galetten
pak 250 gram

Week 31 2008
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 28 juli t/m zaterdag 2 augustus 2008.

Friesche Vlag 
geklopte slagroom
beker 500 gram

Verse fruitmix
bak 400 gram

IJs
chocolade explosie of 
macadamia karamel 
sensatie
beker 500 ml

Bakbenodigheden
magische mini’s, 
regenboog parels of 
parel bloemen
pakje

Vruchten-
limonadesiroop
bus 750 ml

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

Een verrassend lekker toetje maak je zo:•  Doe een schepje C1000 verse fruitmix in een ijscoup.• Leg twee bolletjes sorbetijs op het fruit.•   Giet een scheutje C1000 vruchten-limonadesiroop over het ijs.•  Voeg een lekkere toef Friesche Vlag geklopte slagroom toe.
•  Strooi wat magische mini’s of regenboog pa-rels over de slagroom en maak het geheel af met een C1000 galet.

Smullen maar!
Johan de Zeeuw

547_ADV_CL3_WK31.indd   2 23-07-2008   09:54:14



DIVERSEN
 
Complete jongensgarderobe 
maat 134-15 8, 2 verhuisdozen 
vol incl. badmode. € 25 ,-. Bel 
06-5 12885 09

Gaat u VERHU IZEN?  WiIt 
u dit zelf doen?  Huur een  
verhuisbox. Ca 600x240x240 
cm. Info 0346-281220

T ijdelijk OPSLAG ruim-
te nodig?  Verbouwing,  
verhuizing, nieuwe vloer?  Huur 
een opslagbox bij u voor de 
deur!  Ca 600x240x240 cm. 
Info 0346-281220

Boerderij ‘F ORT ZICHT ’. De 
locatie voor een;  vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus!  Voordorpsedijk 35 , 
G’kan. T el.: 030 - 2710913.

SAX OF OON en KLARINET  
privé  les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 065 5 891237

Gratis af te halen!  
PAARDENMEST , iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. Stal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
T el 06-5 475 35 16

Outlet VLOERBEDEKKING, 
prijzen v.a €  5 ,00 per m2 , 
www.mevoshop.nl
of bel 06-30186342
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4 Grenen houten gordijnroe-
den Ø  2,5 cm. 2x180, 1x160, 
1x110 lang. met 5  steunen en 
60 houten ringen. € 10,-. T el. 
0346-212707

T E KOOP GEVRAAGD

F .A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. T el. 0346-
2815 5 8

PERSONEEL GEVRAAGD

MEDEWERKST ER bediening 
gevraagd voor een gezellige 
bistro in Hollandsche Rading. 
Meer info op www.bistro-
deegelshoek.nl Interesse stuur 
een e-mail naar info@egels-
hoek.nl

Gezocht: ervaren BIJRIJDER 
voor mijn IJslandse paard. 
Interesse: mail naar anne-
lin1983@hotmail.com

PERSONEEL AANGEBODE

Bianca voor uw NAGELS. T el. 
06-14 43 34 81

Avondje weg en oppas nodig?  
Meisje van 13 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

Te koop aangeboden

N ootjes

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

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen
F IETS SERVICE CEN TRU M MAARTEN  V. DIJ K
GRU TTOLAAN  18  Tel.0346-212267
Open: Ma, Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. 13.00-20.00 uur. Za.9.00-17.00
Onderdelen uit voorraad leverbaar
90%  reparaties (ook op afspraak) dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEU WE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-5 496798 5

Gebruikte ZON WERIN G!  Reparatie en nieuw rolluiken, mar-
kiezen, Luxaflex en zonneschermen. U w bestaande zonwering 
elektrisch gemaakt. € 289,-. Nieuw Swela zonweringsdoek. € 25 ,- 
m2. www. swela.com. T el. Hans 06-26604779 Groenekanseweg 

Te koop gevraagd

Terugblik
De tijd gaat snel. Op het 
moment dat ik deze woor-
den op papier zet, is het 
op de dag af veertig jaar 
geleden dat Jan Jansen de 
T our de F rance won. Ik 
weet nog precies waar ik 
op dat moment vertoefde. In het huis van mijn toen-
malige vriendin met wie ik enkele maanden later in 
het huwelijk zou treden. De nipte zege van Jan Jansen 
moest ik via de radio uit de mond van de legendari-
sche T heo Koomen vernemen, de televisie was toen 
nog niet live aanwezig bij het wielerevenement in 
F rankrijk.

Eigenlijk vind ik dat de T our anno 2008 nu een beetje 
overbelicht wordt, urenlange uitzendingen worden 
besteed aan etappes waarin weinig spektakel wordt 
geboden. Misschien was de radio destijds wel een 
stuk boeiender, zeker wanneer T heo Koomen het 
verslag deed. Hij maakte er veelal een onvergetelijk 
gebeuren van, ook wanneer er in de koers weinig 
te beleven viel. Je luisterde ademloos naar de recht-
streekse uitzending waarna in de samenvatting op de 
televisie bleek dat er eigenlijk weinig opmerkelijks 
gebeurd was.

Dat ik deze terugblik de moeite waard vind, heeft ook 
te maken met een regionale wielrenner die destijds 
furore maakte in de T our. Zijn naam: Gerard Vianen, 
afkomstig uit Kockengen. Zijn ouderlijk huis stond 
in het gehucht Hoek van Spengen, op een steenworp 
afstand van de boerderij waar mijn moeder geboren 
en getogen is. Ze hadden dezelfde bakker (Helling) en 
gingen naar dezelfde kerk. Dat geeft een band.

Ik had de eer om de T ourprestaties van Gerard Via-
nen te volgen in dagblad Het Centrum en later in het 
U trechts Nieuwsblad via een dagelijks column. Dat 
betekent dat ik hem iedere avond belde in het hotel 
waar hij vertoefde. Dat viel niet mee, de F ranse taal 
is geen sterk punt van deze (voormalige) journalist. 
T och gelukte het vrijwel altijd om renner Vianen te 
bereiken, op een keer na. T oen logeerde hij in een 
school ergens in de Alpen. Ik heb toen toch maar een 
verhaaltje gemaakt, later zei Gerard lachend dat het 
een van mijn beste afleveringen geworden was uit de 
serie.

Het duurde tot 1974 voordat Gerard Vianen een 
T ouretappe won, het gebeurde in Nantes. Voor mij 
genoeg reden om vorige week weer eens naar Koc-
kengen af te reizen om na te praten over dat hoog-
tepunt in zijn wielerloopbaan. We hebben samen de 
plakboeken bekeken, waarin tal van verhaaltjes van 
mijn hand te vinden zijn. Zijn vrouw Alie maakte een 
paar lekkere broodjes klaar en het werd ouderwets 
gezellig. Gerard wist zelfs nog precies waar en wan-
neer het allereerste interview met mij was gehouden. 
In het ouderlijk huis op Spengen nadat hij als amateur 
zijn eerste grote koers had gewonnen. Vader en moe-
der Vianen alsmede de talrijke boers en zusjes van 
Gerard luisterden ademloos toe hoe hun wielerheld 
voor het eerst zijn verhaal mocht doen. ‘Weet je dat je 
toen helemaal op de brommer naar ons huis gekomen 
ben,’ werd mij nog gemeld. Ja, dat wist ik nog. En ook 
dat het toen hevig regende.

Hans van Ec htelt

Tenniswedstrijden jeugd

V orige week werden op de binnen-  en buitenbanen van T ennisc entrum G roenekan 
c irc a 150 wedstrijden door jeugdspelers van de plaatselijke tennisverenigingen 
M eijenhagen, T autenburg, Hollandsc he R ading, F A K, V oordaan en T ennisc entrum 
G roenekan gespeeld. I n tien versc hillende onderdelen is uiteindelijk om goud, 
z ilver en brons gestreden. O p het podium werden na de laatste f inales de medail-
les uitgereikt.

Tautenburg Open tennistoernooi 
D e 1 6 de editie van het ‘T au-
tenburg O pen tennistoer-
nooi’ wordt van 2  t/m 1 0  
augustus a.s. op het sport-
park aan de D ierenriem 
te M aartensdijk gespeeld. 
R uim 3 3 0  deelnemers van 
6 5  verenigingen hebben 
z ic h aangemeld. I n totaal 
z ullen er plm. 3 0 0  par-
tijen gespeeld worden. I n 
het weekeinde beginnen de 
wedstrijden om 0 9 .0 0  uur;  
de overige dagen wordt om 
1 7 .0 0  uur gestart. 

Zomerbridge
Opnieuw grote belangstelling op de vijfde avond 
van het Zomerbridge in Hollandsche Rading in het 
eigenlijk daarvoor niet voldoende geoutilleerde 
tijdelijk Dorpshuis. De in het eerste kwartaal van 
2008 aangekondigde maatregelen ter verbetering 
van de akoestiek zijn nu, bijna een halfjaar verder, 
nog steeds niet uitgevoerd. 

Er werd in twee lijnen te gespeeld. In de A-lijn 
wonnen Henk van de Bunt +  Ria Otten - van Braak 
met 64,58 %  met op de tweede plaats Albert Mak-
kinga +  T rees van Doorn (61,46 % ). In de B-lijn 
was het verschil tussen de winnaars Bert +  Lia Smit 
(67,19 % ) en de winnaars van het zilver Rob van 
den Blonk+  Mieke Oomen (57,81 % ) aanmerkelijk 
groter.  

Zomerbridge is een individuele competitie;  d.w.z. 
men kan met verschillende partners deelnemen en 
alleen de eigen resultaten worden in de ranglijst 
opgenomen. Op dit moment zijn Albert Makkinga 
(60,94 % ),T ine van Ginkel - Assen, Nans Lelie 
(beiden 58,36 % ) en Bert en Lia Smit (57,09 % ), 
kansrijk voor de eindzege.

Zomerbridge is tot en met de laatste donderdag 
van augustus nog in het tijdelijk dorpshuis in Hol-
landsche Rading. Aanvang 19.45 uur. Inschrijven is 
mogelijk tot 19.30 uur. Niet-leden van de organi-
serende Bridgeclub Hollandsche Rading betalen 1 
euro p.p. per avond.



Vorig jaar eind april werden de kin-
deren van groep 7 van de School met 
de Bijbel als groep gefotografeerd op 
de rotonde bij het voormalig gemeen-
tehuis. Ze vonden het spannend want 
ze waren zojuist toegesproken door 
toenmalig provinciaal gedeputeerde 
Ger Mik van Wegen, Verkeer en Ver-
voer van de provincie U trecht. Zij 
waren gekozen om voor deze rotonde 
een kunstproject te ontwerpen en ont-
vingen een certificaat met 50.000 euro 
voor de kosten. Het betrof de start van 
een provinciaal project waarbij alle 
rotondes in de provincie aan groepen 
uit de bevolking werden ‘weggege-
ven’ om deze van kunst te voorzien. 
De rotonde bij de kern Maartensdijk 
was als eerste en enige uitgekozen 
voor de officiële start. De opdracht 
was: ‘Maak van deze rotonde jul-
lie ideale plek. Dat hoeft niet per sé  
kunst te zijn.’

Onrechtvaardig
Er kwamen kritische opmerkingen, 
o.a. in ‘Dat wil ik ‘effe’ kwijt‘ van De 
Vierklank. Het werd ontrechtvaardig 
gevonden dat alleen de School met 
de Bijbel mocht bepalen wat er op 
de rotonde zou komen en de andere 
scholen niet. Ambtenaren oriënteer-
den zich in het Dorp en
Vergaderden met de inmiddels nieuw 
aangestelde gedeputeerde van Wegen, 
Vervoer en Verkeer. De kinderen van 
groep 7, ongeduldig geworden, zijn in 
oktober vorig jaar opnieuw, maar nu 
ludiek, op de rotonde gaan staan met 
een groot vraagteken, want beloofd 
is beloofd. De kinderen van groep 7 
waren intussen groep 8 geworden en 

als het nog lang zou duren zouden ze 
niet eens meer op school zitten.

Te haastig
De provincie heeft indertijd gezocht 
naar een methode die afwijkt van de 
traditionele procedure van openbare 

inschrijving door kunstenaars. Men 
wilde bewerkstelligen dat er iets met 
de rotonde zou gebeuren vanuit het 
perspectief van de plek, de locatie 
zelf. De mensen van de provincie 
en Het Rotondologisch Genootschap 
die het project begeleiden, hebben 
zelf gekozen voor de School met de 
Bijbel. De kinderen zijn toen direct 
gestart met het bedenken van een 
plan en het maken van maquettes. 
De unieke spoorbogen kwamen daar-
bij veelvuldig voor. T ot teleurstel-
ling van de leerlingen werd het plan 
echter in eerste instantie afgewezen. 
Er moesten meer voorstellen komen. 
T egelijk bleek dat het Rotondologisch 
Genootschap zelf organisatorisch nog 
niet helemaal klaar was. ‘We waren 
te haastig gestart’, zei provinciaal 
begeleider Jonker. 

Verkwanseld
Intussen leverde een brainstorm onder 
de kinderen en hun ouders 22 ideeën 
op. Een kunstenares van buiten werd 
ingeschakeld en de ambtenaren dach-
ten mee. Zo ontstond het plan om alle 
werkstukken van de kinderen uit te 

voeren en die op een dag feestelijk 
op de rotonde te plaatsen. Het hele 
project zou gefilmd worden met de 
kinderen in een hoofdrol en aan het 
einde van de dag zouden alle bouw-
sels in een groot vreugdevuur worden 
opgestookt. Daarna zou op de roton-
de een Walk of F ame komen, met 
handafdrukken van de kinderen in 
cement. Dat was dan als herinnering 
aan de dag dat de verbeelding ruim 
baan kreeg. Maar adjunct-directeur 

en meester van groep 7 Prosman van 
de School met de Bijbel, haakte af. 
Hij vond dat gemeenschapsgeld werd 
verkwanseld. Hij wilde geen tijd 
stoppen in iets dat daarna verbrand 
zou worden en vond dat niet alleen de 
kinderen van de School met de Bijbel 
maar alle kinderen van alle drie de 
scholen zouden moeten meedoen.

Smoeltjes
De ambtenaren van de provincie ble-
ven intussen brainstormen. Ook zij 
vonden dat de andere scholen zouden 
moeten meedoen. Er werden opnieuw 
voorstellen voor de rotonde gedaan. 
Iets met de voormalige tol, iets met 
het Schooierskerkhof, iets met de 
Leeuwenpalen die de grens vormen 
tussen U trecht en Noord-Holland bij 
Hollandsche Rading. Of dan toch 
maar de spoorbogen?  En toen kwam 

de oplossing waarmee iedereen tevre-
den bleek. Dat kwam doordat ze nog 
eens de foto’s uit de krant van vorig 
jaar april bekeken met de vrolijk 
lachende smoeltjes van de kinderen 
met de cheque op de rotonde. ‘Dat 
was het’, besloten ze. 

Oplossing
Op de rotonde komt een paal, een soort 
totempaal met borden, die alle kanten 
uitwijzen. Op de borden komen grote 
portretten van zestig bij veertig cen-
timeter van alle kinderen uit groep 8 
van alle drie de basisscholen. Dus nu 
ook van o.b. De Kievit en de Martin 
Luther Kingschool. Het is bedoeld als 
blijvende herinnering aan het laatste 
jaar dat zij hier op de lagere school 
zaten, voordat ze uitwaaierden. De 
pasfoto’s zijn inmiddels gemaakt. Ze 
worden vergroot en de installatie zal 
in oktober plaatsvinden. 

Over de andere twee rotondes bij 
Maartensdijk, die bij het Braadspit 
en de Ovonde over de A 27, die wer-
den ‘weggegeven’ aan respectievelijk 
kunstenaars en architecten is (nog) 
niets bekend. De begeleidende amb-
tenaren zijn met vakantie.

In de gemeenteraadsvergadering 
van 20 december 2007 heeft de raad 
de nieuwe Monumentenverordening 
Gemeente De Bilt 2007 vastgesteld. 
Daarmee ontstond de mogelijkheid 
om waardevolle landschappen te 
beschermen op grond van uniciteit, 
beeldkwaliteit en of cultuurhistori-
sche ontwikkeling.

In het Mededelingenblad 2008/04 
van 21 februari 2008 hebben meldde 
het College van B en W het voorne-
men tot aanwijzing Biltse Duinen 
als gemeentelijk landschapsmonu-
ment en het starten van de aan-
wijzingsprocedure. In dat kader is 
overeenkomstig de Monumenten-
verordening de betrokken eigenaren 
gelegenheid gegeven om te worden 
gehoord. Ook is de monumenten-
commissie en de monumentenraad 

om advies gevraagd. Het College 
verwacht in augustus 2008 een 
besluit te nemen over de plaatsing 
van de Biltse Duinen op de gemeen-
telijke monumentenlijst.

Ook onderzoekt het College de 
mogelijkheden om de toegankelijk-
heid van de paden in de Biltse Dui-
nen te waarborgen dan wel te her-
stellen. De resultaten van dat onder-
zoek en de besluitvorming daarover 
worden eveneens in augustus aan-
staande verwacht.

Verder is het College sinds het najaar 
2007 in gesprek met de provincie 
om te bewerkstelligen dat delen 
van het gebied Biltse Duinen wor-
den overgedragen aan een natuur-
beschermingsorganisatie. Dit heeft 
onlangs tot een eerste tastbaar resul-

taat geleid. De provincie heeft in het 
gebied tien hectaren grond aange-
kocht om deze vervolgens over te 
dragen aan het U trechts Landschap. 
De gesprekken van de provincie en 
het college met andere particuliere 
eigenaren zijn nog gaande.
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Cafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

20 jaar

Euro actie
Balgehakt €1,-
Vleeskroket €1,-
Dolle Mina €1,-
Kleine Milkshake €1,-
keuze uit smaken: aardbeien, banaan, 
chocola, kiwi, sinaasappel of vanille.

Bij de koffie gratis een petit four.

Deze maand:
Huisgemaakte pasteitje

*
Jägerschnitzel

*
Coupe Egelshoek

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
31-7

Wo.
6-8

Do.
7-8

Woe.
30-7

13,50

9,75

9,75

Verse zeeuwse mosselen
met div. sausjes, sla en
stokbrood

Claressefilet met 
citroen/dillesaus

Boeuf bourguignon

&

Verfraaiing rotonde Maartensdijk 
door Kees Pijpers

De verfraaiing van de rotonde bij Maartensdijk, die vorig jaar door ambtelijke selectieve keuze weerstand 
opriep is een stuk dichterbij gekomen. N iet meer alleen groep 7 van de School met de Bijbel gaat iets maken, 
maar alle kinderen van groep 8, van alle drie de basisscholen, komen rond oktober a.s. met hun portret aan 

een paal op de rotonde. 

V orig jaar eind april werden de kinderen van groep 7 van de Sc hool met de 
Bijbel als groep gef otograf eerd op de rotonde bij het voormalig gemeente-
huis.

Behoud en toegangkelijkheid 
Biltse Duinen




