
NL Kompas werd mogelijk door een 
subsidie van de gemeente. ‘Integratie 
wordt bevorderd door het opdoen 
van kennis. Taal is daarbij van groot 
belang, maar zonder goede begelei-
ding een moeilijke opgave. De biblio-
theek is een kennisinstelling bij uit-
stek voor iedereen’, aldus Carla Heer-
schop. Deelnemers aan inburgerings-
cursussen of Nederlandse taallessen 
kunnen gratis gebruikmaken van de 
faciliteiten van het project en krijgen 
een bibliotheekpas aangeboden. Op 
de NL Kompasafdeling vinden zij 
boeken, cd-rom’s, zelfleermethoden, 
dvd’s en tijdschriften. 

Inburgering
‘We hebben in Nederland een grote 
gemêleerde groep van oorspronke-
lijk niet-Nederlandssprekenden. Een 
half miljoen mensen moet inburgeren. 
Daarnaast is nog een miljoen Neder-
landers de Nederlandse taal onvol-
doende machtig. Die zijn bijvoor-
beeld niet in staat om een formulier 
in te vullen, geld te pinnen of hun 
kinderen een boek voor te lezen’, zegt 
bibliotheekdirecteur Lieneke Koot in 
haar openingswoord. ‘Gelukkig is 
daar met de juiste begeleiding wat 
aan te doen. De bibliotheek zorgt zelf 
niet voor begeleiding maar biedt deze 

mensen en de begeleiders wel het 
materiaal en de service bij het leren 
lezen en schrijven.’ Karin Burema 
geeft inburgeringslessen bij het ROC 
Midden Nederland in De Bilt. ‘Op 
het ogenblik hebben we 17 cursisten 
die uit de hele gemeente komen. De 
mensen zijn heel goed gemotiveerd 
en proberen zo snel mogelijk het 
inburgeringsexamen te doen.’ Karin 
Burema hoopt dat de slaagkans groot 
is, maar noemt het examen wel moei-

lijk. ‘Er moet heel veel voor gedaan 
worden, maar de cursisten zijn ieder 
geval heel enthousiast. Ze volgen 
meestal vijf dagdelen per week. De 
mensen komen overal vandaan en 
zijn in het land van herkomst vaak 
hoog opgeleid.’ 

Bibliotheek
‘We staan hier in het huis van cul-
tuur, literatuur, kennis en geschiede-
nis. Dat is hier allemaal voorhanden 
voor iedereen die daar kennis van wil 
nemen’, aldus burgemeester Gerrit-
sen. Toch constateert hij dat het voor 
kinderen met leesproblemen en voor 
mensen die hier nieuw zijn allemaal 
niet zo vanzelfsprekend is. ‘Maar 
dat geldt ook voor mensen die hier 
geboren en getogen zijn, maar moeite 
hebben om te lezen. Het Makkelijk 
Lezen Plein en het NL Kompas dra-
gen op een fantastische manier bij aan 
het terugdringen van de moeite die 
mensen hebben om de literatuur en 
kennis die in de bibliotheek aanwezig 
zijn tot zich te nemen.’ De openings-
handeling van het MLP en de NL 
Kompasafdeling verrichten de beide 
burgemeesters met het doorknippen 
van linten. ‘Onze core-business’, zegt 
Gerritsen lachend.

Makkelijk Lezen Plein
Het Makkelijk Lezen Plein is speciaal 
ingericht voor dyslectische kinderen, 
kinderen met concentratieproblemen, 
allochtone kinderen en kinderen met 
een auditieve, visuele of verstande-
lijke handicap. Op het MLP staat alles 
frontaal gepresenteerd. Daardoor krij-
gen kinderen gemakkelijker toegang 
tot de materialen van de bibliotheek. 
Er staat niet alleen een collectie dvd’s, 
cd-roms en luisterboeken, maar ook 
een verzameling aantrekkelijke boe-
ken die op een lager technisch lees 
niveau geschreven is. Voor ouders 
en docenten is informatie aanwe-

zig over hulpmiddelen voor dyslec-
tische kinderen. Annette Smeets is 
de coördinator van het project voor 
de bibliotheken in De Bilt, Bilthoven 
en Maartensdijk. ‘We zijn al een jaar 
bezig, maar vandaag is de officiële 
opening. Aan de hand van de uitleen-
cijfers zien we dat de belangstelling 
groot is.’ Annette Smeets merkt dat de 
manier waarop de boeken geplaatst 

zijn veel uitmaakt voor de toeganke-
lijkheid. ‘Alle kinderen mogen hieruit 
lenen en ouders komen vaak infor-
matie vragen.’ Ook in de bibliotheek 
van Maartensdijk staat een MLP-kast 
met een kleinere collectie leesboeken, 
informatieve boeken en luisterboe-
ken. ‘Het is de basis, maar ook daar 
loopt het goed.’
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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

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

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

OOK BEZORGSERVICE

Rijbewijs vooR pRivé  
of weRk snel nodig?

www.rijbewijsservice.nl
t. 0900 20 20 778 (€ 0,20 p/min) of SMS 4477 RSN GRATIS

BESPAAR VEEL TIJD / GELD 
& BETAAL JE RIJOPLEIDING IN 2009!

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90




  


Feestelijke opening Makkelijk Lezen Plein en 
afdeling NL Kompas

door Guus Geebel

Samen met zijn collega Andrzei Banaszynski van het Poolse Mieścisko opende Burgemeester Arjen Gerritsen 
op woensdag 28 mei een Makkelijk Lezen Plein (MLP) en een afdeling NL Kompas in de bibliotheek in 

Bilthoven. Het werd een feestelijke middag met informatiestands van bedrijven en organisaties op het gebied 
van inburgering en kinderen met leesproblemen. Een groep muziekschoolleerlingen onder leiding van docent 

Harry Oosterbroek zorgde voor de muziek en er werden zelfgemaakte exotische hapjes geserveerd.

De burgemeesters Andrzei Banaszynski en Arjen Gerritsen verrichten de 
openingshandeling.

Annette Smeets geeft bij het Makkelijk Lezen Plein informatie aan belangstel-
lenden.

Een groep muziekschoolleerlingen zorgt voor de muzikale omlijsting.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

8 juni - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

8 juni - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
7 juni - 19.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit
8 juni - 10.30 uur

Gezinsviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
8 juni - 10.30 uur

Dr. A. Brouwer, Zeist

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
8 juni - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 (De Nije-
poortschool)

8 juni - 10.30  en 18.00 uur
Ds. T.J. de Jong, Staphorst

Ned. Ger. Kerk Westbroek
8 juni - 10.00 uur

Hr. P. Koenes, Amsterdam
8 juni - 18.30 uur

Ds. D. van Keulen, Houten

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
8 juni - 10.00 uur

Ds. B.A. Belder, Schelluinen
8 juni - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

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

8 juni - 10.00 uur
Ds. J.D. van Roest, Lunteren

8 juni - 18.30 uur
Ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen

Onderwegkerkje Blauwkapel
8 juni - 9.30 en 10.30 uur

Drs. B. Lotterman
Oecumenische dienst

“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

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

´Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, 
opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen´. 

Openbaring 14:13

Met ontroering hebben wij kennis genomen van het overlijden
van onze ouderling

J. Meerveld

in de leeftijd van 82 jaar

We gedenken in dankbaarheid het werk dat hij vele jaren binnen onze 
gemeente mocht doen. Zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen wensen we 

Gods voortdurende nabijheid toe.

Namens de hervormde gemeente te Lage Vuursche,
31 Mei 2008

C. van Dam
G.H. Kruijmer

J. Kuijt
H. Kuus
W. Slob

A Dieu, Trouwe vriend!

Floor de With

De buren

In Dialoog van de 
Stichting Bodhisattva

Op donderdag 12 juni wordt in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 te Biltho-
ven in de reeks ‘In Dialoog’ een openbare avond onder leiding van Mevrouw 
Dorien Quik gegeven. Een uitspraak van Boeddha Shakyamoeni en een uit-
spraak van de filosoof Martin Buber worden met elkaar in verband gebracht. 
Deze avond betreft het de volgende uitspraken: Boeddha zei: ‘Leven is 
ervaren’ en Martin Buber zei: ‘Alle werkelijke leven is ontmoeting’. Na een 
korte introductie worden beide uitspraken nader onderzocht. De avond is voor 
iedereen vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur en eindigt om 22.00 uur.
Een donatie voor ‘ons’ weeshuis in Cambodja is zeer welkom. Onze biblio-
theek zal op deze avond aanwezig zijn.
Voor verdere informatie: zie website www.stichtingbodhisattva.eu of e-mail naar 
info@stichtingbodhisattva.eu, of bel het secretariaat tel: 06 – 28373039.

Spreekuur wijkcontactambtenaar
Donderdag 5 juni houdt Annemie-
ke Vos van 14.00 tot 16.00 uur 
spreekuur in het wijkservicecentrum 
in De Bilt West, Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg 2 in De Bilt. Annemieke 
vertegenwoordigt de gemeente De 
Bilt. Als u suggesties/ideeën/op- en 
of aanmerkingen heeft op zaken die 
spelen in uw wijk, op het gebied van 
onderhoud of overlast, dan bent u 
van harte welkom. 
Annemieke Vos is ook wijkcontac-
tambtenaar voor Maartensdijk: ‘Ik 
vind het belangrijk om het wijk- en 
dorpsgericht werken verder uit te 
bouwen. Dit om de betrokkenheid van de inwoners bij hun leefomgeving 
vast te houden en uit te breiden. Ook vind ik heldere communicatie met 
elkaar belangrijk. 

Wijkcontactambtenaar van de wijk 
Weltevreden en voor Maartensdijk is 
ook per e-mail te bereiken 
(vosa@debilt.nl).

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 brengen. 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 vierklank@jvand.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.

Fietsgilde 't Gooi rijdt zaterdag 7 juni de dagtocht 
‘Plassentocht’ en woensdag 11 juni de dagtocht 
‘Vechtstreek Noord’. Het vertrek van beide toch-
ten is om 10.00 uur van Kerkbrink Hilversum 

(Museum). Voor overige tochten zie www.fietsgilde.nl

Ontmoetingsdienst
Vrijdag 6 juni a.s. wordt er in de recreatieruimte van Dijckstate weer een 
ontmoetingsdienst gehouden, waarin ds. Rene Alkema zal voorgaan en de 
muzikale begeleiding in handen is van mevrouw Verweij. Na afloop is er 
nog een moment van ontmoeting met koffie. De dienst begint om 19.30 uur. 
Vanaf 19.15 uur zijn de deuren van de zaal open. Voor vragen betreffende 
het vervoer: Jan Grootendorst, tel. 0346 212904.

Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,

waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE,
die dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.
Psalm 121.

Eén seconde, één moment, het duurde maar heel even.

Wij kunnen het niet begrijpen en zijn vol verdriet en ongeloof,
dat onverwacht een einde kwam aan het leven van mijn onvergetelijke,

lieve man, onze papa en opa

Floris de With
Floor

echtgenoot van Ant van der Vaart 

*Bodegraven, 2 maart 1949  †  Utrecht, 28 mei 2008

Graaf Floris V weg 48
3739 NC  Hollandsche Rading

Na een Rouwdienst in de Ontmoetingskerk heeft de begrafenis 
plaatsgevonden op de Hervormde Begraafplaats

aan de Dierenriem te Maartensdijk op maandag 2 juni.

Ant de With - van der Vaart

Anette en Kim
 Annick

Freddy en Johanna

Theo en Christa
 Anne, Fleur
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advertentie

Enthousiasme kenmerk bij Open Tuinendag
door Henk van de Bunt

Enthousiasme was het kenmerkende bij de Open Tuinendag afgelopen zaterdag in Westbroek. Een zestal 
fraaie lustoorden van enthousiaste eigenaren op de dokter Welfferweg en Kerkdijk in deze agrarische kern 

van de gemeente was van 10.00 tot 17.00 uur opengesteld voor het in grote getale opgekomen publiek.

De familie de Rooij beleeft pas haar 
vijfde zomer aan de dokter Welf-
ferweg 94: ‘Toen we hier kwamen 
wonen was het alleen maar weiland 
met een schuur voor jongvee. Een 
loonwerker heeft deze door koeien 
goed bemeste grond volledig omge-
werkt, waarbij er gelijk ladingen com-
post en extra koeienmest doorheen is 
verwerkt. Dan ben je er wat betreft de 
bemesting er voorlopig maar van af’. 

Onderbroken
Paul en Lies de Rooij zochten in 2003 
in Westbroek een huis met een grote 
tuin. Bij toeval stuitten ze op dit pand 
wat goed paste bij de wensen om een 
echte liefhebberstuin aan te kunnen 
leggen. Paul de Rooij en zijn vrouw 
hebben het merendeel zelf gedaan: 
‘Natuurlijk hebben we voor het grove 
werk wel wat hulp gehad, maar over 
het algemeen is het onze - letterlijke - 
‘aanleg’ geweest’.

Het gesprek wordt geregeld door 
enthousiaste bezoekers onderbroken: 
‘Wat een prachtige tuin heeft u hier? 
Daar bent u zeker wel van ’s ochtends 
vroeg tot ’s avonds laat mee druk?’
Het echtpaar heeft moeite de bezoe-
kers anders te doen geloven. ‘Nee 
helemaal niet, we hebben allebei ons 
werk. Dus meestal alleen maar in het 
weekeinde en op vrije dagen en zo. 
En als het niet kan, dan kan het maar 
even niet. Vorig hadden we er meer 

onkruid in staan; daarom ook deden 
we toen nog niet mee’, klinkt het 
bijna verontschuldigend.

Rozen
De tuin bevat een grote diversiteit aan 
planten; er staan bijvoorbeeld 107 
soorten rozen. ‘Die heeft een heel 
goede en zelf ook enthousiaste vriend 
van ons zich toegeëigend. Daar mogen 
wij eigenlijk niet meer aankomen’, 
wordt er lachend en plagend gezegd, 
wanneer deze tuinvriend ook in eigen 
persoon zich tussen de rozen te werk 
stelt. Daarnaast schat het echtpaar 
dat er ongeveer 300 andere soorten 
- voor het merendeel vaste planten - 
een plaatsje in deze ‘lusthof’ hebben 
gevonden. ‘Van de rozen weten we 
het precies’, maar voor de rest zijn we 
de tel kwijtgeraakt’.
Er staan ook enkele planten om mee 

te kunnen nemen. Opnieuw wordt 
het gesprek onderbroken, door een 
enthousiaste bezoekster, die over een 
plant een vraag wil stellen. Zonder 
lang na te hoeven denken wordt het 
antwoord over soort en groeiwijze 
beantwoord en feilloos wordt de plek, 
waar deze in de tuin staat aangewe-
zen. Het echtpaar de Rooij mag dan 
de tel kwijt zijn geraakt, de passie is 
er niet minder door geworden. Paul 
de Rooij: ‘Aanvankelijk was de drijf-
veer de passie van mijn vrouw, maar 
gaandeweg is ook daarbij de vonk 
overgeslagen. Ik krijg er steeds meer 
kijk op, begin ook namen te leren en 
ervaar het als een heerlijke ontspan-
ning door er niet alleen in te recreë-
ren, maar ook in te werken. En het is 
toch leuk, als je gelet op het enthou-
siasme van de bezoekers, constateert, 
dat het wel aardig is geworden’. 

Publiek liep af en aan en consulteerde regelmatig de eigenaren van deze 
prachtige liefhebberstuin.

Vragenuurtje in de raad
door Guus Geebel

De VVD-fractie gaat in op knelpunten die in het jaarverslag van de 
Ouderenraad over 2007 worden gesignaleerd. De fractie vraagt het 
college een overleg voor te bereiden met leden van het college, de 
gemeenteraad en de Ouderenraad om tot verbetering te komen. 

Wethouder Mittendorff antwoordt dat er in juni een notitie verschijnt over 
de positie van adviesraden en dus ook de Ouderenraad. In 2004 is met de 
Ouderenraad, het college en de gemeenteraad een convenant afgesloten. 
De wethouder noemt dit in de sfeer van het dualisme een wat bijzondere 
constructie, waar het college nog eens naar wil kijken. Hij wil daar ook de 
Ouderenraad bij betrekken.

Nico Jansen (ChristenUnie) vraagt hoe het staat met de aanleg van een 
fietspad langs de Gezichtslaan Noord. De programmabegroting van 2008 
vermeldt dat er 50.000 euro beschikbaar is om het fietspad te realiseren, 
met als onderbouwing dat het een belangrijke fietsverbinding is. Wethouder 
Ditewig antwoordt dat uitvoering de nodige voorbereiding vergt. ‘Er wordt 
uitgegaan van een enkelzijdig in twee richtingen bereden fietspad, aan de 
westzijde van de Gezichtslaan. Het ontwerp is onderwerp van discussie met 
de Provincie, het Utrechts Landschap en de Fietsersbond. De gemeente kan 
het fietspad niet geheel op eigen terrein realiseren. Het Utrechts Landschap 
is eigenaar van een gedeelte van de grond en voor deze organisatie is de 
aanleg van een fietspad geen uitgemaakte zaak. Dat werkt dus vertragend. 
Onze inzet is en blijft het fietspad te realiseren’, aldus de wethouder.

Vragen zijn er ook over veiligheid en de bestrijding van overlast en van-
dalisme in de gemeente. Portefeuillehouder burgemeester Gerritsen wil 
nadrukkelijk constateren dat het veiligheidsgevoel bij inwoners in de 
gemeente met 93 procent heel hoog is. De fractie van GroenLinks&PvdA 
vraagt het college naar aanleiding van opmerkingen over veiligheid en 
vandalisme in het (P)raad(s)huis in Maartensdijk, de Buitengewoon Opspo-
ringsambtenaren (BOA’s) met duidelijk herkenbare scooters uit te rusten. 
De fractie denkt dat de BOA’s op deze manier efficiënter ingezet kunnen 
worden. Gerritsen deelt mee dat eind dit jaar het werk van de BOA’s wordt 
geëvalueerd. Daarbij kan dit onderwerp en ook een eerdere motie van het 
CDA over de aanstelling van een derde BOA worden betrokken. ‘De veilig-
heid is niet in het geding. Bij de evaluatie gaan we kijken of we los van de 
veiligheidsvraagstukken de inzet van de BOA’s kunnen verbeteren’, aldus 
Gerritsen. Corrie van Brenk zegt dat een in het (P)raad(s)huis aanwezige 
BOA aangaf dat een scooter bij het benaderen van jongeren een heel goed 
vervoermiddel zou zijn. Zij betreurt het dat eerst de evaluatie wordt afge-
wacht. 
Burgemeester Gerritsen antwoordt op vragen van de VVD-fractie over 
incidenten die de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden dat die hem bekend 
zijn. Hij wil echter niet spreken van een structureel probleem. ‘Het zijn 
wel incidenten die zich ophopen. Dat heeft ook te maken met de langere 
avonden die we hebben.’ 

Corrie van Brenk (GroenLinks&PvdA) pleit ervoor BOA’s met scooters uit 
te rusten.

Boekenverkoop
Op maandag 9 juni vindt er bij de bibliotheek in gebouw Reoboth, geves-
tigd achter de ‘grote’ kerk in Westbroek, een boekenverkoop plaats. De ver-
koop bestaat uit boeken, die uit het bibliotheekbestand komen. Hieronder 
bevinden zich o.a. romans, literaire boeken en een aantal kinderboeken. Van 
19.00 tot 20.00 uur kunt u ze komen uitzoeken tegen mooie prijzen.

Bibliotheek verzorgt
Boekendienst aan Huis

Lezen voorziet voor veel mensen in een informatiebehoefte en brengt ple-
zier en ontspanning. Hiervoor kan men onder andere terecht in de Openbare 
Bibliotheek. Kunt u door een lichamelijke beperking of een andere oorzaak 
niet meer zelf naar de bibliotheek komen, dan komt de bibliotheek naar u. 
De Boekendienst aan Huis is een gratis dienst aangeboden door de Open-
bare Bibliotheken gemeente De Bilt in samenwerking met de UVV (Unie 
van vrijwilligers).

Naast boeken in een gangbare lettergrootte heeft de bibliotheek ook een 
ruime keuze in grootletterboeken, luistercd’s en boeken op daisy-rom 
(gesproken boeken). Een daisyspeler is ook te leen in de bibliotheek. U 
geeft zelf aan wat u wilt lenen en de materialen worden gebracht en ook 
weer opgehaald. In Maartensdijk brengen de vrijwillige medewerkers van 
de bibliotheek de boeken aan huis.

Kosten
De Boekendienst aan Huis kost u niets; u dient wel lid te zijn van de 
bibliotheek in onze gemeente. Voor meer informatie of aanmelden voor 
deze dienst kunt u terecht bij een van de vestigingen of neem contact op 
met Ans Weerdenburg, Specialist Senioren via e-mail a.weerdenburg@
bibliotheekdebilt.nl of tel. 030 2285803. Meer informatie zie ook www.
bibliotheekdebilt.nl. 

Activiteitendag Sint Maarten
Op 14 juni a.s. van 10.00 tot 13.00 uur vinden er op het terrein van LRPC 
Sint Maarten aan de Groenekanseweg 113, allerlei spectaculaire activiteiten 
plaats voor kinderen van 6 tot 14 jaar, zoals: spelletjes te paard , een voltige 
(gymnastiek ter paard) demonstratie, en estafetteraces. Aan het einde van de 
dag is er voor alle kinderen een kleine attentie ter herinnering aan deze leuke 
dag. Zowel met als zonder eigen paard of pony kan er deelgenomen worden 
aan dit spektakel. 
Aanmelden kan via sintmaartengroenekan@hotmail.com. Vermeld dan even 
je naam, leeftijd en wel of geen eigen pony. De kosten bedragen 10 euro p.p., 
incl. iets lekkers en een kleine attentie. Zie ook www.freewebs.com/sintmaar-
tengroenekan



Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

Familiedrukwerk

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

HALVE 
GRILLWORST & 
LEVERWORST

FILET AMÉRICAIN 

200
gram

Weekendaanbieding!
VOOR

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

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL WOENSDAG GEHAKTDAG PARTIJ-AANBIEDING!

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

Gekruid gehakt  
1 Kg. | 4,98

Rundergehakt
1 Kg. | 4,98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 5 juni 
t/m woensdag 11 juni

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

100
gram 0.70

Schnitzels gepaneerd  4 voor 5,-

Biefstuk  3 voor 5,-

Tartaar  6 voor 5,-

Duitse biefstuk  6 voor 5,-

PARTIJ-AANBIEDING!

VOORDEEL HELE WEEK NIEUW IN ONS ASSORTIMENT!

1 Kg. 7.98

1.795.-

1 Kg. 9.98

Heerlijke ham van 
het Hollandse 
landvarken
Ontbijtspek gezouten
op grootmoeders 
wijze

Extra 
belegen (HB)

Lekkere 
graskaas (HB)

Shoarma 1 Kg. | 4,98

Gyros  1 Kg. | 4,98

Biefstukreepjes 500 GRAM | 6,98

Kipshoarma 1 Kg. | 7,98 100
gram 0.98

100
gram 2.35

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.

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

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN  C5 2.0 16V HDIF BREAK AUT, D BLAUW MET, CLIMATE C,
CRUISE C, RAD/CD, XENON, ABS, ESP, AIRBAGS, LMV, 45000KM...................................... `06 €. 26.500,-

PEUGEOT
206 1.4 XT 3 DRS, L BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFDAK, 146000KM .............. `99 €. 5.950,-
206 1.4 GENTRY 5DRS, ZIL GRIJS MET, ER, CV, SB, CLIMATE C, 142000KM ..................... `01 €. 6.250,-
307 XS 2.0 16V SW PACK AUT4, PAARS MET, CLIMATE,LMV, RAD/CD WISS,
LEDER ALCANTARA, ABS, CRUISE C, AFN TREKH, CV, ER, 54000KM ................................ `06 €. 22.750,-
307 2.0 16V CC, ROUGE LUCIFER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, HALF LEDER,
CRUISE C, RAD/CD WISS, PARKEERS, REGENS, AFN TREKH, 92000KM ........................... `04 €. 18.950,-
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, 147000KM ............... `05 €. 16.250,-
407 SW XR 1.8 16V PACK, GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C,
ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, RAD/CD/NAVI, 87000KM .......................................................... `05 €. 15.750,-
407 SW 1.8 16V PACK G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, MLV
ABS, RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, TREKH, AIRBAGS, REGENS, 167000KM ................. `05 €. 14.250,- 
607 2.2 16V 160 PK, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,
RAD/CD WISS/NAVI, LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137000KM .......................................... `01 €. 9.950,-
PARTNER MULTISPACE 1.6 16V, D BLAUW, AIRCO, ER, CV, SB,
RAD/CD, 2X SCHUIFDEUR, AIRB, 113000KM ........................................................................ `01 €. 8.000,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 1.8 16V AUT4 /NAVI, ZWART MET, NAVI KLEUR, ER,
CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, ABS, REGENS, 98000KM ....................................................... `04 €. 13.500,-
CITROËN C8 2.2 HDIF 16V 7 PERS, ROUGE LUCIFER, RAD/CD, ABS,
XENON, CRUISE C, LMV, CLIMATE C, AIRBAG, PARKEERHULP, 148000KM ....................... `03 €. 16,500,-
CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, BEIGE MET, CLIMATE C, ABS, ER,
CV, SB, CRUISE C, RAD/CD, LMV, PARKEERS, ESP, REGENS, AIRBAGS, 35500KM ........... `05 €. 15,950,-
CITROËN C3 1.1I, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 89000KM ............................... `03 €. 8.100,-
RENAULT KANGOO 1.6 16V MPV, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB,
RAD/CD, ABS, AIRCO, AIRBAGS, LMV, MLV, ESP, 37000KM ................................................. `05 €. 10,950,-
RENAULT CLIO DIESEL, GROEN MET, SB, RAD/CD, AIRBAG, 223000KM ........................... `99 € .3.250,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, MLV, 86000KM ........................................................................................... `02 € .7.950,-
FORD WINDSTAR MPV 7 PERS AUT, GROEN MET, CLIMATE C, ABS, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, ESP, CRUISE C, APK T/M FEB 2009, 180000KM ....................................... `98 € .5.250,-

BUDGET CARS
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW APK ................................................. `96 €. 2,250,-  
RENAULT 4 GTL, D BLAUW, GEEN ROEST, APK, ................................................................. `84 €. 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

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.

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
De BESTE kwaliteit voor een LAGE prijs!!

Malse kropsla ...................2 voor 1,-

Hollandse Komkommers .........2 voor 1,-

Cherry-tomaatjes ................ bakje 1,-

Asperges klasse AA ........ Héél kilo 3,95

Aardbeien .................... bakje 500 gram

Mandarijnen ................10 voor 1,25

Ananas of Meloen mix  ..... volle bak 0,99

Mango's  ..................... 3 voor 1,98

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

Alle Rauwkostsalades .................................................

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Hollandse

100 gram 0,79
Witlof ham-kaas

schotel
100 gram 0,99

Provençaalse Pasta
met gevulde kip

100 gram 0,99
Pasta salade

Tonijn 
literbak 3,95

Asperge-soep

Hollandse

De lekkerste

Vers gesneden

De lekkerste

alleen klasse 1
voor superstuntprijs



‘De jumelage krijgt steeds meer het 
karakter van beroepsgroepen die 
elkaar bezoeken en daarvan veel 
leren’ zegt politiechef Favier, die zelf 
ook al eerder in Polen was. ‘Ook 
deze politiemensen zijn zeer geïnte-
resseerd hoe wij ons werk doen.’ Hij 
vertelt dat uit een eerder contact het 
wijkteam De Bilt de afspraak heeft 
gemaakt voor dit bezoek. Daarbij 
hebben vooral de collega’s Huib van 
Driel en Herman van Halteren heel 
veel werk verzet.

Er was dan ook een vol en interessant 
programma. Dinsdagochtend werd 
een bezoek gebracht aan de Utrechtse 
automarkt, waar de Poolse politie-
mensen in eigen uniform de kunst 

afkeken van bewaking en beveiliging 
en natuurlijk met hun landgenoten in 
gesprek raakten. 

In de middag was er een rondleiding 
bij de Unit Honden en Paarden van 
de Dienst Levende Have in Houten. 
Daarna kregen ze in Utrecht inzicht in 
het reilen en zeilen van de Utrechtse 
meldkamer. Woensdagochtend was 
de delegatie op het politiebureau De 
Bilt waar de collega’s van het Biltse 
wijkteam presentaties gaven over de 
aanpak van jongerenproblematiek, 
zeden en drugs. Donderdag waren zij 
te gast in het Militair Luchtvaartmu-
seum in Soesterberg. Daarna was er 
een presentatie van de Dienst Politie 
te water in Maarssen. 

Brandweer
Natuurlijk werd er een bezoek 
gebracht aan Amsterdam want dat 
mag je als buitenlander niet missen. 
De rondvaart met alles wat je daarbij 

ziet, heeft veel en vrolijke indruk 
gemaakt. 
Aan het einde van de donderdagmid-
dag was er een demonstratie van 
de Biltse brandweer. In de Biltho-
vense kazerne werd een verongelukte 
auto uiteengeknipt en de inzittenden 
bevrijd. De ladderwagen leek een 
kermis waar ieder die in het bakje 
durfde, 32 meter ijzingwekkend de 

hoogte werd ingetild. De feestelijke 
barbecue besloot de zeer leerzame 
vijf dagen. Ze brachten ook de laatst 
nacht door in Hotel Restaurant De 
Biltsche Hoek en vertrokken vrijdag-
ochtend voor de reis van dik negen-
honderd kilometer naar het weidse 
land ten noorden van de hoofdstad 
Poznan. 

 De Vierklank 5 4 juni 2008

‘De lastenontwikkeling is niet meer 
dan trendmatig’, aldus wethouder Bert 
Kamminga van Financiën. De riool-
heffing wordt wel verhoogd, maar dat 
is een opgelegde maatregel om de rio-
lering kostendekkend te maken. Dat 
betekent tot 2011 jaarlijks een stijging 
van tien procent, of ongeveer twintig 
euro. De hondenbelasting wordt per 
hond met tien euro per jaar verhoogd. 
Er is ook ruimte voor nieuw beleid en 
nieuwe ontwikkelingen. B en W stel-
len de gemeenteraad voor hiervoor 
1.160.000 euro beschikbaar te stellen. 
Van dit bedrag is 430.000 euro gevon-
den in bijdragen van derden en een 
verhoging van de hondenbelasting 
en de afvalstoffenheffing. De overige 
730.000 euro is binnen de begroting 
gevonden. 

Nieuw beleid
De voorjaarsnota is het financieel 
kader van het beleid voor de begroting 
2009 – 2012 en de meerjarenraming. 
In de nota is de stand van zaken van 

het collegeprogramma vermeld en 
staan voorstellen voor nieuw beleid. 
Tijdens een werkconferentie in febru-
ari 2008 heeft de gemeenteraad ter 
voorbereiding op de voorjaarsnota 
gesproken over beleidslijnen voor 
zaken die in de nabije toekomst aan 
de orde zijn. Daaruit heeft de raad 
vier thema’s voorgesteld. Streven naar 
een evenwichtige bevolkingsopbouw, 
het behoud van een groene gemeente, 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid 
van de kernen. Het college doet in 
de nota voorstellen voor uitwerking 
ervan. De gemeenteraad stelt binnen 
de financiële ruimte de kaders vast 
en maakt keuzen die in de begroting 
2009 worden uitgewerkt. 

Als nieuw beleid stellen B en W 
onder andere voor de fietsenstalling 
op station Bilthoven uit te breiden, 
de lokale omroep eenmalig een extra 
subsidie te verstrekken en geld uit te 
trekken voor graffiti- en hondenpoep-
bestrijding. Het college stelt voor 

vijftigduizend euro te besteden aan 
duurzaamheid. 

Maertensplein
De extra middelen die het Rijk 
beschikbaar stelt voor minimabe-
leid wil het college inzetten om het 
gemeentelijk minimabeleid te verster-
ken. Op basis van eerdere besluiten is 
budget gereserveerd voor het opstel-
len van een detailhandelsvisie, het 
intensiveren van de bedrijfscontacten 
en een onderzoek naar de leegstand 
Maertensplein. 

B en W trekken extra geld uit voor 
het wijk- en dorpsgericht werken, op 
basis van de evaluatie. Verder reser-
veert het college voor de komende 
jaren budget voor de wijkservicecen-
tra. Voor het oplossen van de proble-
men rond de spoorovergangen Soest-
dijkseweg en Leijenseweg wordt met 
Prorail en de BRU aan oplossingen 
gewerkt. Het college komt in 2008 
met een voorstel voor de versobe-

ring van het welstandsbeleid en het 
vereenvoudigen van de regelgeving 
rondom subsidies zorg en welzijn. 

Jaarrekening
Wethouder Kamminga verwacht dat 
de financiën van de gemeente ook de 
komende jaren op orde zijn, zonder 
dat de lastendruk noemenswaardig 
zal stijgen. Alleen de stijging van de 
rioolheffing blijft, tot deze heffing 
volgens raadsbesluit kostendekkend 
zal zijn. 

De jaarrekening 2007 sluit met een 
voordelig saldo van 650.000 euro 
dat wordt toegevoegd aan de alge-

mene reserve. Wethouder Kamminga 
noemt de weerstandscapaciteit ruim 
voldoende. In de jaarrekening legt het 
college van burgemeester en wethou-
ders verantwoording af over het voor-
genomen beleid en de middelen die 
daarvoor zijn ingezet. Op maandag 
23 juni 2008 om 20.00 uur bespreekt 
de  gemeenteraad de voorjaarsnota in 
eerste termijn tijdens een openbare 
raadsvergadering. De vergadering 
wordt voortgezet donderdag 26 juni 
2008 om 18.00 uur. Na behandeling 
van de Voorjaarsnota 2008 vindt de 
reguliere raadsvergadering plaats en 
wordt ook de jaarrekening bespro-
ken. 

Lastenontwikkeling blijft binnen de perken
Honden gaan meer kosten

door Guus Geebel

‘Het college slaagt erin de beleidsdoelstellingen te halen en maakt daarmee een betrouwbare indruk naar 
de bevolking’, zegt burgemeester Arjen Gerritsen bij de perspresentatie van de Voorjaarsnota 2008. 

‘Gemeente De Bilt in balans’, is het motto van de nota. Voor 2008 en volgende jaren laat de nota 
een positief beeld zien van de financiële huishouding van de gemeente. 

Het college van B en W. V.l.n.r. de wethouders Kamminga, Mittendotff en 
Ditewig. Rechts burgemeester Gerritsen.

Leerzaam bezoek Poolse politie 
door Kees Pijpers

In het kader van de jumelage tussen Miescisko en De Bilt is vorige week een Poolse delegatie in De Bilt 
op bezoek geweest. Van maandagavond tot vrijdagochtend. Het betrof dit maal burgemeester 
Andrej Banaszinsky van Miescisko, vijf politiefunctionarissen uit de nabije stad Wagrowiec 

en de chauffeur van de bus. De van oorsprong Poolse mevrouw Agnieszka Wieckowska uit Zeist, 
getrouwd met een Nederlander, was tolk. 

Er was een demonstratie van de brandweer, waarbij ook burgemeester Arjen 
Gerritsen aandachtig toekeek hoe een verongelukte auto uiteengeknipt werd 
om de inzittenden te bevrijden.

IJzingwekkend hoog met z’n drieën 
in het bakje.

Fietsvierdaagse WVT 
ook voor scootmobielen

Van 30 juni t/m 3 juli vindt de jaarlijkse fietsvierdaagse van WVT plaats. 
Dit jaar zijn twee routes geschikt gemaakt voor scootmobielen. Fietsers 
kunnen op genoemde dagen starten tussen 17.00 en 19.00 uur in het gebouw 
van WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. De fietsroutes zijn ca. 30 km. 
Aanmelding vooraf is niet nodig. Berijders van een scootmobiel starten 
op 1 en 3 juli eveneens tussen 17.00 en 19.00 uur voor een route van ca. 
20 km. Inschrijving voor deelname vóór 16 juni; dit kan ook telefonisch. 
In de voorbereiding en bij de controle van de routes is samengewerkt met 
het Gehandicaptenplatform. Tip: zorg voor een volle accu en neem een 
mobiele telefoon mee! De kosten van deelname voor fietsers en scootmo-
bielers bedragen 4 euro per persoon, tot 16 jaar 2 euro. Begeleiders van een 
scootmobiel-rijder kunnen gratis meedoen. Voor meer informatie: tel. 030 
2284973 en www.vvsowvt.nl.

advertentie



Stomerij Maertensplein

Stomerij Maertensplein  Maertensplein 35  3738 GM Maartensdijk  Tel : 0346 - 214112

Nu één jaar open, om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan

herhalen wij onze openingsaanbieding

maak kans op
gratis stoomgoed

als u van 5 juni t/m 12 juni stoomgoed brengt 
en u krijgt uw stoomgoed terug op een gekleurde hanger

dan zijn de kosten voor ons
(uitgezonderd trouwjurken, leer en suède)

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
 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.

te zoenen  bos (5 st.)  4,95
Minichrysanten bos 1,50

zomerbloeiers 3 voor 3,95

tegen slakken (80m2) v.a.  4,50

Pioenen om ...

Escar-go

Basket planten

Bemeste tuinaarde 5 zak 6,50

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

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

Kaiser broodjes
4+1 GRATIS

Oranje vlaai
Nu € 6,95
(normaal € 7,65)

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
Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Huidspecialistische praktijk in Groenekan
Sinds maart 2008 is de “HuidClinic”geopend in Groenekan. De huidclinic is 
onderdeel van Medi Skin Care. Medi Skin Care is actief in twee ziekenhuizen 
op de afdeling dermatologie, op meer dan 55 locaties door heel Nederland en 
heeft eigen praktijken in Amsterdam en Volendam. Nu dus ook in Groenekan 
waar manuele huidverzorging en -huidverbeteringen door middel van Lasers 
kunnen worden uitgevoerd. De Lasers zijn in eigen beheer en behoren tot de 
allerhoogste kwaliteit van de huidige lasers.

Voor de huidverzorging kunt U terecht voor peelings, micro-dermabrasie, 
Zuurstof behandelingen. Er staat een zeer ervaring huidspecialiste voor 
u klaar. Voor de laser applicaties kunt U terecht voor verwijdering van 
gezichtsadertjes, couperose, acne-littekens, verbetering van operatie-littekens, 
ontharing, algehele huidverbetering – tevens huidverjonging, verwijdering 
van ouderdomsvlekken aan gezicht en handen en nog veel meer. De 
huidtherapeuten zijn allen BIG geregisterd

De HuidClinic is gevestigd in een mooie
omgeving aan de Groenekanseweg 77.

Voor een gratis consult kunt U contact opnemen met:
0346 – 214014 • 0299-404571

U kunt een indruk krijgen bij www.mediskincare.nl

m a n i c u r e  /  n a g e l s t y l i n g

nagelstyliste
06 - 14 43 34 81

maertensplein 26
3738 gK  maartensdijk
godzpete@hotmail.com

De h
ele maand

juni 

10% korting



Limerick
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Adriaansen woonde voorheen in De 
Bilt en Maartensdijk en kocht in 
2004 zijn woning aan de Tolakker-
weg welke hij in het aansluitende 
kalenderjaar betrok. ‘Wij waren ons 
er terdege van bewust dat we gingen 
wonen aan een drukke weg. Dat wil 
ik met klem benadrukken. Echter de 
verkeersdruk op de N 417 is dermate 
doorgeschoten, dat maatregelen niet 
kunnen uitblijven. Enkele jaren gele-
den was het hier zo druk nog niet. 
Dat is echt van de laatste paar jaar’. 
Naar de mening van Adriaansen zal 
de toename van de verkeersdrukte 
de kwaliteit van leven in de kern 
Hollandsche Rading niet ten goede 
komen, mede omdat de verkeers-
intensiteit op de Tolakkerweg nu al 
hoger ligt dan de capaciteit van die 
weg eigenlijk toelaat. ’De standaard-
capaciteit van deze weg ligt op 6 à 
7000 objecten per etmaal. Nu al - en 
dat kwam eerder ook uit de metingen 
van de bewonersvereniging Tolak-
kerweg naar voren - wordt deze norm 
ruim overschreden’. 

Wegkant-radar
‘Ik heb al een paar jaar contact met de 
provincie Utrecht over de veiligheid 
en de stijgende verkeersdruk op de 

N417. Na een aantal goede contacten 
en gesprekken is er op mijn verzoek 
en in opdracht van de provincie in 
december 2007 een 24-uurs verkeers-
telling uitgevoerd door een onafhan-
kelijke partij (Grontmij), door middel 
van wegkant-radar. Dit is een methode 
waarbij door middel van twee radar-
kastjes al het verkeer over een bepaald 
wegdeel gemeten wordt. Van elk object 
wordt de lengte en de snelheid geme-
ten. Op deze manier kan men heel 
nauwkeurig meten hoeveel objecten 
van welke soort er met welke snelheid 
in 24 uur over een bepaald wegdeel 
passeren’. Adriaansen vertelt over de 
moeizame wijze waarop hij de resul-
taten uiteindelijk verwierf: ’Toen ik de 
provincie informeerde  over het feit, 
dat een meetpunt binnen de bebouwde 
kom geplaatst was wilde men de data 
terugtrekken. Na een aantal gesprekken 
is dat uiteindelijk niet gebeurd, maar 
is de bestaande dataset aangevuld en 
opnieuw geëvalueerd’. 

De feiten
Om de term ‘verkeersdruk’ meer 
inzichtelijk te maken en de verkregen 
gegevens met anderen te delen somt 
Adriaansen enkele uitkomsten van 
deze meting op:

•	 	op	 donderdag	 13	 december	 2007	
kwamen	11431	voertuigen	voorbij	
de meetpunten 

•	 	20%	daarvan	passeerde	in	de	och-
tendspits (tussen 07.00 en 09.00 
uur)

•	 	26%	ervan	passeerde	in	de	avond-
spits (tussen 16.00 en 19.00 uur)

•	 	In	 de	 ochtend-	 en	 avondspits	
samen passeerde dus bijna de helft 
van het totale verkeer van die dag

•	 	935	 objecten	 waren	 voertuigen	
langer	dan	5,6	meter	(bestelauto's,	
vrachtwagens, tractors met aan-
hanger, personenwagens met aan-
hanger, bussen)

•	 	van	de	voertuigen	die	de	kern	Hol-
landsche Rading verlieten, over-
schreed	 meer	 dan	 80%	 de	 maxi-
mum	snelheid	(50	km/h)

•	 	de	hoogst	gemeten	snelheid	bij	het	
verlaten van de kern Hollandsche 
Rading	 was	 111	 km/h	 (nota	 bene	
over een drempel)

•	 	de	hoogst	gemeten	snelheid	bij	het	
binnenkomen van de kern Hol-
landsche	Rading	was	113	km/h

•	 	verder	 valt	 in	 de	 cijfers	 de	 ver-
hoogde intensiteit van zwaar 
vrachtverkeer in de spitstijden op, 
die lijkt samen te hangen met het 
fileverkeer op A27, A1 en A2.

Infarct
De Tolakkerweg wordt door de 
provincie Utrecht aangemerkt als 
‘gebiedsontsluitingsweg’. De hierbo-
ven genoemde cijfers tonen aan dat 
de Tolakkerweg gebruikt wordt als 
sluiproute om de files op o.a. de A27 
te ontwijken. Dit resulteert regel-
matig in een ‘verkeersinfarct’ op de 
Tolakkerweg, met alle gevolgen voor 
de aanwonenden. De Tolakkerweg is 
volgens Adriaansen op dit moment al 
regelmatig verstopt en dat zal door 
een verhoogd verkeersaanbod door de 
aanleg van ‘Ter Sype’ (600 woningen 
betekent naar de mening van Adri-
aansen 900 auto’s) alleen maar toene-
men. ‘Daarom lijkt het mij raadzaam 
dat de provincies eerst kijken naar 
mogelijkheden om de verkeersdruk 
te matigen’. Er is naar de mening 
van Adriaansen daarbij nog niet naar 
alle alternatieven gekeken en er valt 
nog veel te leren van andere gemeen-
ten (Breukelen, Houten, Vianen), die 
soortgelijke problemen wel opgelost 

hebben. Zijn advies aan de beleids-
vormers is dan ook om het wiel niet 
opnieuw uit te vinden, maar in actie te 
komen voor het te laat is.

Hoe nu verder?
Adriaansen pleit voor maatregelen, die 
de veiligheid bevorderen en mogelijk 
gelijktijdig het aantal auto’s, dat van 
de Tolakkerweg gebruik maakt, ver-
mindert. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan het herinrichten van bepaalde 
stukken weg, het instellen van een 60 
km/h	zone,	voor	waar	het	nu	nog	80	
km/h	 is	 (kan	 in	 de	 provincie	 Noord	
Holland wel) en bijvoorbeeld het 
gedurende bepaalde tijden weren van 
vrachtverkeer. Daarvoor wil hij zijn 
huidige contacten met de provincie 
verder uitbouwen en benutten, omdat 
hij daar nog wel mogelijkheden ziet. 
De dataset is op verzoek beschikbaar 
voor belanghebbenden en geïnteres-
seerden. Mail naar radriaansen@hot-
mail.com  

Rob Adriaansen: ‘De weg laat niet 
meer verkeer toe’

door Henk van de Bunt

De geplande aanleg van woonwijk ‘Ter Sype’ en de daarmee verwachte extra toename van de verkeersdruk, 
zowel op de Tolakkerweg als ook in het luchtruim boven Hollandsche Rading houdt de gemoederen bezig. 

Rob Adriaansen uit Hollandsche Rading constateerde dat in al die publicaties weinig feiten worden genoemd. 
De berichtgeving staat bol van verwachte toenames gebaseerd op al even zoveel aannames, maar echte cijfers 

zijn nog nauwelijks gepubliceerd. 

Rob Adriaansen: ‘De verkeersdruk op de N 417 is dermate doorgeschoten, 
dat maatregelen niet kunnen uitblijven. Enkele jaren geleden was het hier zo 
druk nog niet. Dat is echt van de laatste paar jaar’.

Het gevolg van iedere oorlog of natuurramp? Vluchtelingen op zoek naar een veilige plek. Soms over de grens, maar 
vaker in eigen land. Deze interne vluchtelingen worden ontheemden genoemd. De partnerorganisaties van Woord en 
Daad in Colombia, Sierra Leone en Sri Lanka werken onder ontheemden. Na het voorzien in basisbehoeften, heeft 
onderwijs voor kinderen en jongeren de hoogste prioriteit. Meer informatie: www.woordendaadsoest.nl

Kunnen kiezen
Er valt (hier) ook nog wat te kiezen: gesorteerde fruitvlaai, Romagnola vlaai of rijstevlaai. Er kunnen zeker 10 pun-
ten	uit	de	vlaaien	worden	gesneden.	De	vlaaien	zijn	in	te	vriezen	en	kosten	8	euro	per	stuk	en	15	euro	voor	twee.	
Bestellingen kunnen worden afgehaald op 14 juni a.s. tussen 9.00 en 11.00 uur bij Gert van Ginkel, Noordeinde 4 in 
Maartensdijk,	Gretha	van	Voorst,	Versteeglaan	138	in	Groenekan	en	Ria	Hennipman,	Kerkdijk	143	A	in	Westbroek	
en	kunnen	tot	en	met	zaterdag	7	juni	a.s.	worden	gedaan	bij:	Gert	van	Ginkel,	Noordeinde	4,	Maartensdijk,	tel.	0346	
211970 of e-mail gert.van.ginkel@filternet.nl.

Vlaaienactie Woord en Daad
Het kan natuurlijk om allerlei redenen; bijvoorbeeld Vaderdag of ter gelegenheid van een (gunstige) 

examenuitslag: Een overheerlijke Limburgse vlaai is altijd welkom op iedere dis. En daarbij en daarmee 
enige hulp te kunnen bieden aan ontheemden is een niet te verwaarlozen bijkomstigheid.

Raad maakt vuist naar 
buurgemeenten

De gemeenteraad was tijdens de vergadering op donderdag 29 mei 
unaniem tegen de wens van de gemeente Wijdemeren om het banen-
stelsel van Vliegveld Hilversum aan te passen om de woonwijk Ter 
Sype mogelijk te maken. Johan Slootweg (SGP) lichtte namens alle 

fracties het standpunt van de raad toe. 

‘Wij	gaan	niet	over	de	bouw	van	500	woningen,	maar	de	gevolgen	daarvan	
hebben wel verstrekkende gevolgen voor onze gemeente’, aldus Slootweg. 
‘De raad vindt dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen 
van de buren. Die buren zijn wij, de gemeente Maarssen en het gebied van 
het Noorderpark.’ Slootweg vindt het realiseren van een woonwijk ook 
nodig. ‘Maar om de consequenties bij de buren in de tuin te leggen is zeer 
ongewenst en daar kan deze raad niet in meegaan.’ Hij oogst met zijn woor-
den applaus van de raad. Wethouder Ditewig is de raad zeer erkentelijk voor 
het ingenomen standpunt. De duidelijke afwijzing van de raad wordt aan 
de betrokken gemeenten Wijdemeren en Hilversum, en de provincie Noord-
Holland kenbaar gemaakt. ‘Het is duidelijk dat in onze gemeente iedereen 
op één lijn zit’, aldus wethouder Ditewig. De raad vindt dat voordat er een 
nieuwe	woonwijk	met	 500	woningen	 komt,	 eerst	 een	 oplossing	 voor	 het	
verkeer over de Tolakkerweg moet komen. [GG]

Johan Slootweg vertolkte de gevoelens van de raad.

Waar water en groen harmoniëren
dat denk je bij de naam Wijdemeren
maar voor Hollandsche Rading
dekt die naam niet de lading
door plannen die het dorp gaan deren

Guus Geebel

Dat wil ik ‘effe’ 
kwijt….

Hierbij wil ik een korte reactie geven op het artikel 
van de heer Hein Banken (Vierklank No 20).

Het probleem van het vlieglawaai boven Maartensdijk op 
zaterdag	 en	 zondag	wordt	 veroorzaakt	 voor	 90%	door	 1	
vliegtuigje en wel het parachutisten vehikel. Deze beweegt 
zich het hele weekeinde bij mooi weer met het geluid van 
een grasmaaier boven ons. Zeer irritant! Het is niet te gelo-
ven dat dit wordt toegestaan.
Nog een aantekening: Ik las in de krant dat men duizenden 
vliegbewegingen van Schiphol naar Lelystad wil over-
hevelen. Is de volgende stap dat Lelystad zijn overtollig 
kleingoed
naar Hilversum moet lozen? Vandaar het verharden van 
de baan?
 
Rob du Mee, Maartensdijk
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Week 23 2008
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 7 juni 2008.

Wieckse rosé bier
set 4 blikjes à 250 ml
Alcohol onder de 16, 
nog even niet.

D’Istinto Sicilia 
Italiaanse wijn
chardonnay, shiraz 
of primitivo
fles 750 ml
Alcohol onder de 16, 
nog even niet.

Zoute of kaaskoekjes
diverse soorten
zak 125 gram

Royal Club 
frisdrank
cassis, 
cassis light of 
tonic light
fles 1 liter

Snapz original 
appelchips
met pure appelsmaak
uitdeelpak met
4 zakjes

Zandvliet grillworst
stuk 250 gram

Groene olijven
Italian mix of met feta
bakje 165 gram

Een heerlijk avondje voetbal!

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

tip
Kom proeven...Elke zaterdag hebben wij demonstraties bij ons in de winkel, waar u kunt proeven van speciaal voor u ge-selecteerde producten. 

423_ADV_CL3_WK23.indd   2 27-05-2008   07:59:04



‘Het is rampzalig wat er nu gebeurt’, 
zegt eigenaresse Els Coyajee van de 
apotheek op het Maertensplein in Maar-
tensdijk. ‘De zorgverzekeraars hebben 
de macht gegrepen en zijn degene die 
ons nu in de problemen brengen. Ze 
zijn er op uit geld te besparen ten koste 
van kwaliteit en zorg. Ze vergoeden 
alleen nog maar de goedkoopste vari-
ant van de meest verkochte middelen. 
Twintig procent van de apothekers, de 
kleinere zaken, komt in de problemen. 
Alleen de hele grote kunnen het mis-
schien wat langer volhouden, maar krij-
gen toch ook met hetzelfde probleem te 
maken. Vorig jaar februari heb ik mijn 
zaak geopend. Ik ben heel tevreden en 
merk dat de klanten enthousiast zijn. Ik 
ben daar heel blij om, maar door wat 
er nu gaande is, moet ik mijn mede-
werksters vertellen dat ze ander werk 
moeten zoeken. En de patiënten moeten 
naar de stad. Als de apothekers daar dan 
nog bestaan. Dat mag toch niet?’ 

Kortingen
‘De zaak is wat ingewikkeld, maar 
komt op het volgende neer’, legt Els 
uit. ‘Als het patent op een nieuw mid-
del, dat door een fabrikant is gemaakt, 
na verloop van tijd is afgelopen, mag 
dat middel door andere fabrikanten 
worden nagemaakt. 

Zo zijn er bijvoorbeeld tien fabrikan-
ten, die éénzelfde medicijn maken. 
Nu gaan de zorgverzekeraars vast-
stellen welk middel de patiënt nog 
mag gebruiken. Ze vergoeden alleen 
nog maar het goedkoopste middel 
en drijven daarmee de fabrikanten 
in het nauw. Fabrikanten hebben de 
prijzen al verlaagd. Sommigen zitten 
zelfs onder de kostprijs. Alle marges 
zijn er uit. Zoals de ruimte voor het 
onderzoek naar nieuwe medicijnen. 
Dat slaat op ons terug. Wij waren al 
gedwongen om zelf bij de fabrikanten 
kortingen te bedingen doordat onze 
basisvergoeding per receptregel al 

niet kostendekkend was. Nu zijn die 
kortingen er ook uit en dat kost mij 
ontzettend veel geld. Ik zou sommige 
middelen zelfs met verlies moeten 
gaan leveren.’ 

 Overleven
‘Er wordt wel gezegd dat wij zo duur 
zijn, maar dat is niet zo’, vervolgt 
Els. ‘Wat geneesmiddelen betreft 
is Nederland op Denemarken na de 
goedkoopste in Europa. Als ik wil 
overleven moet ik de dames ontslaan 
en het zelf gaan doen. Maar in je 
eentje kun je dat niet volhouden. Dat 
geldt voor alle apothekers. De apo-
theekhoudende artsen zoals dokter de 
Jong Schouwenburg in Groenekan en 
dokter Mientjes in Westbroek, waar-
mee ik een goede relatie heb, komen 
ook in de problemen. Onze duur 
ingekochte voorraad is straks niets 
meer waard. Ik ben aangesloten bij de 
beroepsgroep KNMP, de Koninklijke 
Nederlandse Maatschappij ter bevor-

dering van de Pharmacie. Er is een 
gesprek geweest met minister Klink 
van het Ministerie van Volksgezond-
heid, maar die vindt dat de zorgverze-
keraars de zaak moeten oplossen.’  

Vechten
Els hoopt dat de minister en de zorg-
verzekeraars inzien dat de patiënt de 
dupe wordt van dit prijsgevecht en 
dat de minister een kostendekkend 
tarief gaat instellen. Het team van de 
apotheek in Maartensdijk zal vechten 
voor het behoud van de apotheek, 
maar heeft daarbij wel de hulp van 
de bevolking nodig. Zo zullen er 
vanaf vandaag acties gehouden gaan 
worden, te beginnen met een handte-
keningenactie, om de minister er van 
te overtuigen dat dit zo echt niet kan. 
We hopen dat iedereen begrip heeft 
voor onze situatie en dat men begrijpt 
dat wij ook voor alle mensen zullen 
vechten voor het behoud van de apo-
theek, een faciliteit die zeker ook in 
Maartensdijk nodig is. 

Vrije val
Uit berichten van het KNMP blijkt 
dat medicijnleveranciers onderling 
verwikkeld zijn in een overlevings-
strijd en worden de apothekers in de 
vrije val meegetrokken. De marges 
zullen zo smal worden dat de leve-
ranciers de medicijnen niet eens meer 
naar de apotheken kunnen vervoeren. 
De KNMP erkent dat het kortingen-
systeem voor de apothekers lucratief 
was, maar vindt dat het ministerie 
nu in één klap doorslaat naar de 
andere kant, door de kortingen af te 
schaffen, zonder dat daar een reële 

vergoeding voor in de plaats komt. 
De verwachting is, dat zelfs veertig 
procent van de apotheken binnenkort 
ernstige financiële problemen krijgt, 
waarbij faillissementen niet worden 
uitgesloten. De patiënt zal daarvan 
de dupe worden. Weliswaar is er voor 
de patiënt een besparing mogelijk op 
de ziektekostenpremie maar naast het 
mislopen van farmaceutische zorg 
zal de patiënt ook nog moeten gaan 
reizen om te zoeken naar een apothe-
ker die de slag heeft overleefd en dat 
kost geld. 

Kort geding
‘OPG Groothandel’ is de grootste 
farmgroothandel van Nederland en 
bedient naast alle eigen apotheken 
van OPG ongeveer 250 onafhan-
kelijke apotheken. Een woordvoer-
der van de OPG laat weten dat zij 
verwachten dezelfde problemen te 
krijgen. Uit een bericht van ‘Farma 
Actueel Nieuws’ is het volgende te 
lezen: ‘Zorgverzekeraars mogen van 
het ministerie van Volksgezondheid 
alleen nog de aankoop van de goed-
koopste merken van bepaalde genees-
middelen vergoeden.’ Het blijkt dus 
dat niet de zorgverzekeraars maar 
het ministerie de actie heeft gestart. 
Dokter Mientjes uit Westbroek, die 
zelf ook nog een kast vol dure medi-
cijnen heeft, vertelt dat de organisatie 
van apotheekhoudende artsen de zaak 
heeft aangekaart bij het ministerie, 
dat echter negatief heeft gereageerd. 
De eerstvolgende stap van deze orga-
nisatie is dan ook het aanspannen van 
een kort geding. 

 De Vierklank 9 4 juni 2008

advertentie

Dreigende faillissementen voor Apothekers 
 door Kees Pijpers

De machtsstrijd tussen zorgverzekeraars en fabrikanten van medicijnen gaat ten koste van apothekers 
en apotheekhoudende artsen. Voor veel apothekers dreigt het gevaar van een faillissement waarna patiënten 

de medicijnen ver weg moeten ophalen. 

Via een groot raambiljet worden klanten de Apotheek op het Maertensplein 
geïnformeerd.

Ook bloemen en snoep bij de  

Bosbergschool.

De stoet draait de Nachtegaallaan op.

Meiden van de Martin Luther Kingschool.

Bij basisschool De Nijepoort draagt 
men elkaar op handen.

Een impressie van de 
Avondvierdaagse 2008:



Wijkservicecentrum MENS
Maartensdijk, Tel: (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
Wijkprojectleider: Hilde Evers, telefoon: (030) 220 34 90 of 
06 48 64 19 90 e-mail: h.evers@mensdebilt.nl 
 
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg Maartensdijk: 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 
uur. Telefoon Helpdesk: (0346) 21 10 55.

Internetcafé: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en 14.00 
tot 16.30 uur 
Voor gratis hulp bij het internetten: bel de Helpdesk voor een afspraak.
 
Restaurant Dijckstate
Altijd keuze uit drie menu’s.
Maandag t/m zondag 12.00 - 13.30 uur.
Maandag t/m vrijdag 17.00 – 18.30 uur.

Wijkservicecentrum MENS 
De Bilt West, tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 – 3731 KX De 
Bilt wijkprojectleider Patty van Ziel, telefoon (030) 220 17 02 of 
06 29 45 82 43 e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl
 
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg De Bilt West, tel. 030 2217550
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Spreekuren
•	Donderdag	5	juni,	Annemieke	Vos,	wijkcontactambtenaar.
•	 	Wijkwinkel	op	maandag-	 en	woensdagmiddag	open	 inloop	en	op	dins-

dag- en vrijdagmiddag volgens afspraak.

Internetcafé 
Maandag- en vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur (geen begeleiding). 
Voor iedereen van 18 jaar en ouder.

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk 
De Bilt, De Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, Gezond-
heidscentrum De Bilt, Kwintes, Provincie Utrecht,  SWO De Zes Kernen, 

Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering

De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:

•	Bilthoven:	aanbrengen	bergbezinkbassin	Boslaan,	tot	half	juni	2008;

•	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

•	Bilthoven:	herinrichten	van	Dijckschool,	tot	eind	juli	2008;

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk.

Vergunningen, Toezicht en 
Ondersteuning

Aanvragen om vergunning (artikel 
41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 71,	

plaatsen houten brug.
Reguliere bouwaanvraag 1e fase
•		Groenekan,	 Nieuwe	 Weteringse-

weg 44 – 46, oprichten woning en 
verbouw woning. 

Reguliere bouwaanvraag 2e fase
•		Westbroek,	Kerkdijk	45,	plaatsen	

potstal en schuur.
Monumenten aanvraag
•		Maartensdijk,	Dorpsweg	71,	plaat-

sen houten brug t.b.v. brandweer.

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,	 Nieuwe	 Weteringse-

weg 139, oprichten varkensstal 
(26-5-2008);

•		Groenekan,	Ruigenhoeksedijk	45,	
uitbreiden woning (27-5-2008);

•		Hollandsche	 Rading,	 C.	 Wedde-
pohllaan 55, uitbreiden woning 
(23-5-2008);

•		Maartensdijk,	 Distelvink	 17,	
plaatsen dakkapel (27-5-2008); 

•		Maartensdijk,	 Pr.	 Margrietlaan	
22, intern veranderen woning 
(22-5-2008);

•		Westbroek,	 Dr.Welfferweg	
86, plaatsen twee dakkapellen 
(22-5-2008).

Verleende bouwvergunning 1e 
fase
•		Hollandsche	Rading,	Graaf	Floris	

V weg 23, vergroten melkveestal 
(26-5-2008);

Verleende Sloopvergunning 
•		Maartensdijk,	 Dr.J.J.F.	 Stey-

lingweg 24, slopen schuur 
(23-5-2008).

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 voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank.

Wilt u bouw- of bestemmings-
planinformatie, maak dan een 
afspraak met de afdeling Ver-
gunningen toezicht en ondersteu-
ning	op	werkdagen	van	8.30	uur	
tot 12.30 uur en op dinsdagen 
ook van 15.00 – 19.00 uur via 
telefoonnummer	(030)	228	94	11.	
Voor ter inzage liggende stuk-
ken en overige informatie (geen 
bestemmingsplan) kunt u zonder 
afspraak op bovengenoemde ope-
ningstijden bij ons langskomen.

Bouwverordening	2008	

Het college van de gemeente De 
Bilt maakt het volgende bekend. De 
raad heeft in zijn vergadering van 
29 mei 2008 de Bouwverordening 
2008 vastgesteld. Deze verordening 
treedt op 1 juni 2008 in werking. 

Ter inzage
De verordening ligt tijdens kan-
tooruren ter inzage bij het infor-
matiecentrum van het gemeente-
huis	 ,	 Soestdijkseweg	 Zuid	 173	
in Bilthoven. Tegen betaling van 
een legesbedrag kunt u een kopie 
verkrijgen. Op de website vindt u 
de nieuwe Bouwverordening, onder 
het kopje Bestuur en Organisatie/
Verordeningen.   

Openbare kennisgeving kapver-
gunning

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:

Hollandsche Rading:
•		1	 lariks,	 Graaf	 Florisweg	 V	 37	

K22 (28-5-2008)

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 en Ondersteuning. Inzage van 
kapvergunningen is mogelijk op 
werkdagen. Dit kan na telefonische 
afspraak op telefoonnummer (030) 
228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt, Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven.

Wet Milieubeheer

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

Aanvrager: dhr. W. van Barneveld
Inrichting: Paardenfokkerij W. van 
Barneveld
Adres: Dr. Welfferweg 108a, West-
broek
Omschrijving: verandering van 
een paardenhouderij
Betreft: Activiteitenbesluit milieu-
beheer.  

Aanvrager: dhr. G. van Ettekoven
Inrichting: Agrarisch bedrijf  G. 
van Ettekoven Wzn
Adres: Dorpsweg 6, Maartensdijk
Omschrijving: verandering van een 
bedrijf
Betreft: Activiteitenbesluit milieu-
beheer.  

Tegen deze meldingen staat géén 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.
U kunt de meldingen inzien van 9 
juni tot 23 juni 2008 in het gemeen-
tehuis van 8.30 tot 12.30 uur (of 
volgens afspraak).

Bilthoven, 4 juni 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

Agenda 

Wijkservicecentra
5 – 11 juni 2008
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Bouwverordening 2008 

Wet Milieubeheer

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is 

een selectie opgenomen, waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige 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.

Wegwijzer voor De Bilt 
2008-2009	in	de	maak!

In november 2008 verschijnt de vol-
gende editie van de wegwijzer voor 
De Bilt. Deze gids geeft informatie 
over de gemeente en gegevens over 
instellingen, verenigingen en organi-
saties die in de gemeente De Bilt zijn 
gevestigd of hun activiteiten richten 
op De Bilt.
De gids wordt uitgegeven door Akse 
Media	 uit	Den	Helder.	TNT-post	 zal	
de gids verspreiden in de kernen 
De Bilt, Bilthoven, Groenekan, West-
broek, Hollandsche Rading en Maar-
tensdijk. Ook aan nieuwe inwoners 
wordt deze gids uitgereikt.

Redactionele vermelding
Wilt u in het redactionele deel van 
deze gids worden opgenomen, of iets 
wijzigen dan moet u contact opnemen 

met Akse Media BV. Marlies van 
Dortmont (redactie) tel. (0223) 67 
30 34, e-mail marlies.van.dortmont@
aksemedia.nl. 

Adverteren
Wilt u een advertentie plaatsen in 
deze gids dan moet u contact opne-
men met Akse Media BV, de heer K. 
Manshanden, Postbus 6033, 1780 KA 
te Den Helder, tel. 06 54 21 31 25, 
e-mail sales@aksemedia.nl. 

Nadrukkelijk wijzen wij u erop dat 
de gemeente alleen verantwoorde-
lijk is voor het gemeentelijk deel in 
de	 Wegwijzer;	 Akse	 Media	 BV	 is	
verantwoordelijk voor de overige 
inhoud en TNT-post voor de ver-
spreiding.



 De Vierklank 11 4 juni 2008

Vervolg van pagina 10

Werkzaamheden Boslaan 
- Sperwerlaan

In aansluiting op de huidige werkzaamheden in de Boslaan aan het bergbe-
zinkbassin, wordt in de weken t/m 12 juni het wegdek in de Boslaan en het 
eerste deel van de Sperwerlaan (tot de Merellaan) opgeknapt, hierdoor zal 
op de volgende momenten de Boslaan van 20:00 tot 6:00 afgesloten worden: 
Dinsdag 10 juni en Woensdag 11 juni. Het verkeer zal worden omgeleid.

Bij het versieren van straten en buur-
ten moet u rekening houden met de 
bereikbaarheid van uw straat of buurt 
voor brandweer, ambulance en reini-
gingsdienst. Er zijn een paar eenvou-
dige regels bij het versieren van de 
'openbare weg': versieringen boven 
de openbare weg moeten hoger dan 
4,2 meter hangen! Losse versiering 
dient direct weer stevig vastgemaakt 
te worden.
Let op: de reinigingsdienst zal straten 
waar de versiering te laag hangt niet 
inrijden. Dit betekent dat er dus geen 

vuilnis opgehaald zal worden.
Daarnaast kunnen slingers, vlaggen, 
papieren vlaggetjes en andere ver-
sieringen brandbaar zijn. Het is daar-
om belangrijk dat versieringen niet 
gemakkelijk ontvlambaar zijn en dat 
u bij het ophangen van de versierin-
gen hiermee rekening houdt 

Heeft u nog vragen of onduidelijkhe-
den dan kunt u contact opnemen met 
de afdeling Openbare Veiligheid, unit 
OOV of unit Brandweer, de heer L. 
Kornmann tel. (030) 228 91 57.

Straatversieringen 
voor de Europese 

Kampioenschappen
Het EK voetbal komt dichterbij. Langzaam beginnen huizen en straten 

oranje te kleuren als steunbetuiging aan 'onze jongens'. 

Het Roefelcomité Gemeente De Bilt wenst de deelnemende bedrijven, 
de kinderen en de begeleiders veel plezier bij het roefelen op de jaar-
lijkse Roefeldag in De Bilt op woensdag 11 juni a.s.! De Roefeldag 
2008 in de gemeente De Bilt wordt onder andere gesponsord door 

Bilthovense Bouwgroep De Jong b.v., Veldhuizen Wagenbouw, Jansen & Van Driel en Gemeente De Bilt. Dit jaar 
doen 53 bedrijven mee om kinderen te laten kennismaken met de grotemensenwereld. 
Voor nadere informatie kunt u bellen met het Roefelcomité, Joke van Kessel, tel.nr. (030) 228 96 18. 

SUCCES MET ROEFELEN!

Agenda
Voorzitter:De heer P.H. Boos
Secretaris: Mevrouw mr. Drs. J.L. van Berkel

Voor deze agenda zijn de betreffende portefeuillehou-
ders uitgenodigd.
20.00 uur  1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur  2. Onderzoek Dorpshuis Hollandsche Rading
21.00 uur 3.  Vaststellen wijziging Verordening leerlin-

genvervoer
21.30 uur 4.  Regionalisering Brandweer
22.00 uur 5.  Vaststellen wijziging Verordening Maat-

schappelijke ondersteuning
22.15 uur 6.  Kredietvoorstel hulpmiddelen gehandicapten
22.45 uur 7.  Financiële jaarstukken en 3e verzamelwij-

ziging begroting 2008 BRU
23.00 uur 8.  Vaststelling kort verslag d.d. 15 mei 2008
23.05 uur 9. Mededelingen
 9.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen 

en afspraken t/m mei 2008 
 9.2.  Overige mededelingen 
 9.3.  Terugkoppeling regionale organen/ver-

bonden partijen
23.10 uur 10. Rondvraag
23.20 uur 11. Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op 
donderdag 12 juni 2008 om 20.00 uur in de Mathilde-
zaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande 
aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het 
informeel contact plaats in de hal van Jagtlust.

Agenda:
Voozitter (plv): mevrouw J.G. van Heertum
Ambtelijk secretaris: mevrouw drs M.A.C. van Esterik
Voor deze vergadering is/zijn de betreffende 
portefeuillehouder(s) uitgenodigd.
20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2.  Wenselijkheid golfbaan ten oosten van A27
21.00 uur 3.  Vaststellen notitie Bermenbeleid
21.45 uur 4.  Vaststellen duurzaamheidsnota
22.30 uur 5.  Kredietvoorstel verbetering Milieustraat
22.45 uur 6.  Vaststelling kort verslag d.d. 15 mei 2008 
22.50 uur 7.  Mededelingen
 7.1.  bespreking van de lijst met toezeggingen 

en afspraken t/m mei 2008 
 7.2.  Overige mededelingen n.a.v. 

raadsvergadering(en)
 7.3.  Terugkoppeling overige regionale orga-

nen
22.55 uur 8. Rondvraag
23.05 uur 9. Sluiting 

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger & Bestuur

De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert op donderdag 12 juni 2008 om 20.00 uur in de 
oude raadzaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 

19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal.

Stress: het vliegt je aan, 
hoe laat je los

Workshop met stress-test, tips en 
informatie over stress en mogelijke hulp
Op woensdagavond 11 juni organi-
seert het Zorgloket De Bilt in samen-
werking met het Informatiecentrum 
Indigo de workshop ‘Stress: het vliegt 
je aan, hoe laat je los’. De workshop 
is bedoeld voor iedereen die wel eens 
kampt met stress. Daarbij kan het 
gaan om stress in het gezin, huishou-
den, werk of een combinatie daarvan. 
Tijdens de bijeenkomst doen deel-
nemers onder andere een stress-test 
en gaan op een actieve en luchtige 
manier na wat stress is, welke situa-
ties stress opleveren en wat je ertegen 
kunt doen. Dit resulteert in lijst met 
tips om spanning te verminderen. Tot 
slot krijgen deelnemers informatie 
over de mogelijkheden die er zijn om 

hulp te krijgen bij het oplossen van 
stressproblemen. Na deze workshop 
gaan bezoekers ontspannen de deur 
uit met een schat aan informatie. De 
avond begint om 19.30 uur en eindigt 
om 21.30 uur. 
Praktische informatie
Workshop ‘Stress: het vliegt je aan, 
hoe laat je los’
Datum: woensdag 11 juni
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Plaats: Dorpshuis, Henry Dunantplein 
4, De Bilt
Aanmelden: zorgloket@debilt.nl of 
030 228 94 11
Indigo is een initiatief van Altrecht. 
Altrecht Preventie maakt per 1 janu-
ari 2007 hiervan deel uit.

Gemeente waarschuwt inwoners: 
Eikenprocessierups in De Bilt

De eikenprocessierups is gesignaleerd in de gemeente De Bilt. Bij direct con-
tact met de brandharen op de rug van de rups kunnen klachten ontstaan zoals 
jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen- of luchtwegen. Daarom moet elk contact 
met de rupsen, vrijgekomen brandharen en lege nesten worden vermeden. De 
gemeente raadt aan bij gezondheidsklachten als gevolg van de rups een huisarts 
te raadplegen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.debilt.nl.

Sloop bunker Larenstein
De gemeenteraad heeft tijdens haar vergadering op 29 mei jongstleden 
ingestemd met de sloop van de commandobunker op het toekomstige 
bedrijventerrein Larenstein. De bunker dateert uit de jaren vijftig en werd 
gebruikt als commandobunker bij een atoomaanval. Het besluit tot sloop 
is genomen uit veiligheidsoverwegingen. Dit betekent dat vanaf juni tot 
november 2008 sloopwerkzaamheden plaatsvinden op het terrein. Voor 
meer informatie zie www.debilt.nl. Kijk bij wonen en leven onder projec-
ten: Larenstein, een nieuw bedrijventerrein.

Zomerprogramma 
Het nieuwe zomerprogramma is uit! SWO De Zes Kernen organiseert in 

de zomermaanden gezellige activiteiten voor mensen van 55 jaar en ouder. 
Voorbeelden van workshops die gegeven worden zijn buiten tekenen, 

dansen, mozaïek, filosofie, literatuur en salades maken. Het uitgebreide 
zomerprogramma is te verkrijgen bij de beide vestigingen van de SWO of bij 

een van de bibliotheken. Een greep uit het programma van juni:

Literatuur, buitenlandse boeken bespreken
Als je een boek gelezen hebt waar je enthousiast over 
bent, wil je dat graag met anderen bespreken. Op 
16 juni, 14 juli en 18 augustus (van 14.00 tot 16.00 
uur) biedt de SWO deze gelegenheid. Er worden drie 
buitenlandse boeken besproken, waaronder ‘duizend 
schitterende zonnen’ van Khaled Hosseini. De kosten 
bedragen 5 euro per keer. Voor meer informatie en/ of 
inschrijving kunt u terecht bij de SWO, Jasmijnstraat 6 
in de Bilt, Tel: 030- 2203490.

Filosofie
Op maandag 9 juni organiseert de SWO een filosofie-
lezing over ‘toekomst en utopia’ in De Toutenburg in 
Maartensdijk. Op dinsdag 10 juni wordt dezelfde lezing 
gehouden in SWO-centrum de Duiventil. De lezingen 
beginnen om 09.30 uur en de kosten bedragen 5 euro. 
Voor meer informatie en/ of inschrijving kunt u terecht 
bij SWO-vestiging Dijckstate, Maertensplein 96, Tel: 
0346-214161.

Intuïtief schilderen
Op woensdag 18 en 25 juni organiseert de SWO een 
workshop ‘intuïtief schilderen’. Vanuit een gedicht dat 
gekozen wordt zal er iets gaan ontstaan, vanuit gevoel. 
Op beide ochtenden zal er na het schilderen gezellig 
samen geluncht worden. De ochtenden zijn van 9.00 tot 
13.30 uur en de kosten bedragen 20 euro (incl. lunch). 
Voor meer informatie en/ of inschrijving kunt u terecht 
bij de SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6 in de Bilt, 
Tel: 030- 2203490.

Boerengolf
Op dinsdag 17 juni gaat de SWO boerengolfen in 
Maartensdijk. U dient zich van tevoren aan te melden. 
De kosten bedragen 12 (incl. koffie met wat lekkers). 
Voor meer informatie en/ of inschrijving kunt u terecht 
bij SWO-vestiging Dijckstate, Maertensplein 96, Tel: 
0346-214161 en de Biltse vestiging aan de Jasmijnstraat 
6 in de Bilt, Tel: 030- 2203490.



Zomerlunch voor mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert maandelijks ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers: 
mensen, die zorgen voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende uit hun directe omgeving. In deze 
ontmoetingsbijeenkomsten kunnen mantelzorgers in een ontspannen sfeer praten en ervaringen uitwisselen 
met mensen, die in een vergelijkbare situatie zitten. Herkenning en erkenning van elkaars situatie kan zowel 
de een als de ander steun geven. Deze laatste bijeenkomst voor de zomervakantie wordt afgesloten met 
een gezamenlijke lunch en is op donderdag 19 juni a.s. van 11.00 uur tot 13.30 uur, inclusief een lunch op 
SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6 te De Bilt. De lunchkosten zijn 3,50 euro per persoon
Belangstellenden worden verzocht zich voor 12 juni a.s. aan te melden bij voornoemde SWO-vestiging, tel. 
030 2203490. Informatie vooraf op dit zelfde nummer t.n.v. Willemien Hak of Hagar Janssen.

IVN-activiteit: ‘Het leven in de sloten’
Natuurgidsen van het IVN afdeling Eemland staan 
op zondag 8 juni om 14.00 klaar voor een héél bij-
zondere activiteit. Het gaat dit keer om een activiteit, 
gericht op kinderen: wat leeft er zoal in de sloten? 
Onder begeleiding van ervaren IVN-gidsen wordt 
er gevist naar slakjes, bootsmannetjes, schrijvertjes, 
waterspringstaarten en wat nog meer te vinden valt. 
Daarbij zijn moeders, vaders, opa’s en oma’s van 
harte uitgenodigd! Zijn de groene kikkers weer 
paraat? Elke keer weer zijn er bijzondere ontdek-
kingen!
Er wordt gevist in het poldergebied van de gemeente 
Soest, aan de A.P. Hilhorstweg, hoek Spiekerweg. 
Er is voldoende parkeerruimte aanwezig. Het is een 
gratis activiteit en aanmelden vooraf is niet nodig. 
Duur ca. 1 1/2 uur.
De nadruk van de aandacht ligt natuurlijk bij de kin-
deren: de natuurbeleving zal voor hen prachtig zijn. 
Voor jonge kinderen wordt begeleiding vanuit de 
ouders of andere familie gewaardeerd. Het spreekt 
vanzelf dat de kleding méér dan een beetje vies mag 
worden !

Meer informatie over deze activiteit is te verkrijgen 
bij Jeroen Vis (tel. 035 6018565) of door een e-mail 
te sturen naar wandelingen@ivn-eemland.nl.

Er valt aanstaande zondag van alles uit de sloot te 
vissen.

Tijdens (warme) zomerdagen laten 
mensen regelmatig de deuren en ramen 
opstaan terwijl zij afwezig zijn of niet 
direct zicht hebben op deze toegangen. 
De kans op insluipingen en woningin-
braken is bij mooi weer daarom groter 
dan normaal. De politie waarschuwt 
hiervoor! Insluipers en inbrekers zien 
veelal kans via de openstaande achter-
deur, raam of schuifpui naar binnen te 
dringen en snel waardevolle goederen 
mee te nemen. Soms zelfs terwijl de 
bewoners elders in het huis aanwe-

zig zijn. Populaire buit bij insluipin-
gen zijn portemonnees, handtassen en 
mobiele telefoons. Ook tuinmeubelen 
en fietsen uit niet afgesloten tuinen 
worden gestolen. Insluipers schromen 
niet hun slag te slaan als de gelegen-
heid zich voordoet. 

Om insluipingen in de woning te 
voorkomen, adviseert de politie om 
ramen – ondanks het mooie weer – bij 
afwezigheid altijd af te sluiten. Ook 
bij korte afwezigheid!

Insluipingen bij warm weer

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Solar campingdouche Euro 6,95
 

Jerrycan opvouwbaar Euro 3,75
(inhoud 15 liter)

 
Strandparasol  Euro 7,95
(diverse kleuren)

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)



Ondernemers bakken 
pannenkoeken

Net als de bewoners genoten ook de pannenkoekenbakkers.

Op 29 mei jl. hebben 9 Biltse ondernemers voor 35 bewoners van Altrecht 
pannenkoeken gebakken in huis De Windehof in Bilthoven. Dit ‘pannenkoe-
kenfeest’ is een match, die gemaakt is tijdens de tweede editie van de Beurs-
vloer De Bilt vorig jaar oktober. 

Altrecht is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Carina van Wel-
zenis, coördinator vrijwilligerswerk bij Altrecht, wilde voor de bewoners in 
Bilthoven iets bijzonders organiseren om het contact met de samenleving een 
impuls te geven. Op de Beursvloer ontmoette ze Klaas van der Valk van Hotel 
De Biltsche Hoek, die voor zijn eigen bedrijf al enkele matches had gemaakt. 
Echter de wens van Altrecht sprak hem bijzonder aan en daarom heeft hij 
samen met 8 andere enthousiaste ondernemers deze wens in vervulling laten 
gaan.

De ondernemers hebben er echt een feest van gemaakt. ‘Het is ook gewoon 
leuk om te doen’ is de reactie van één van hen. Met heuse kookschorten voor 
werden de pannenkoeken geserveerd op bestelling; naturel, met appel, kaas, 
spek of rozijnen. De pannenkoeken hadden goede aftrek. Als toetje was er nog 
een bolletje ijs met slagroom. ‘Het was super! De bewoners hebben erg geno-
ten van de aandacht en de gezelligheid. Daardoor zijn ze even los gekomen 
van hun ziektebeeld en problemen’, aldus Van Welzenis.
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Als het weer meezit, kan er straks 
heerlijk gepicknickt worden op fort 
Ruigenhoek. Ruim voor aanvang van 
de voorstellingen gaat het fort open: 
van 2 tot en met 5 juli om 18.30 uur 
en op zondag 6 juli om 13.00 uur. 
Er is een gezellig theatercafé waar 
drankjes worden geschonken en ver-
spreid over het terrein staan picknick-
tafels. Het aanbod aan etenswaren en 
snacks is wisselend, al naar gelang 
het weer, en beperkt. Dus wel zelf een 
eigen picknickmandje meenemen. 
Naast het picknicken is het ook 
mogelijk om in dorpsbistro Naast 
de Buren van een theatermenu te 
genieten. Ted van der Ham en Loog 
Stoffels hebben zich namelijk door 
het Shakespearethema laten inspi-
reren. Ze beginnen al in de maand 
juni met een speciaal Midzomer-
nachtsdroommenu. ‘Uiteraard zullen 
we onze gasten ook wijzen op de 
voorstellingen in juli,’ zegt gastheer 
Loog Stoffels. ‘Voorafgaand aan de 
avondvoorstellingen van 2 tot en met 
5 juli, kunnen ze bij ons komen 
genieten van een tweegangenmenu à 
15 euro: een hoofdgerecht (vis, vlees 

of vegetarisch), dessert, glas wijn of 
fris, en een kop koffie. Uitsluitend 
te reserveren via de webwinkel op 
www.theaterinhetgroen.web-log.nl in 
combinatie met een kaartje. De the-
aterbezoekers eten samen in de tent 
voor ons restaurant, zodat ze alvast in 
de stemming komen voor de voorstel-
ling. Ik vind dat trouwens een leuke 
doelstelling van het project: de saam-
horigheid in Groenekan versterken. 
De band tussen de nieuwkomers en 
de echte Groenekanners, waartoe ik 
mezelf ook reken - ik ben hier niet 
alleen opgegroeid, maar ook geboren 
- mag best wat steviger worden.”

High Tea
Op zondag 6 juli is er een mati-
neevoorstelling van Een Midzomer-
nachtsdroom op het fort. Naast de 
buren sluit hierbij aan met een echte 
Engelse high tea. In de tent voor 
het restaurant komt een buffet te 
staan met sandwiches, scones, cakes 
en andere zoetigheden. Ted van der 
Ham, de chef van Naast de Buren, 
kan zich er nu al op verheugen. De 
afgelopen dagen heeft hij zich ver-

diept in de Engelse keuken uit de tijd 
van Shakespeare. ‘Je hebt het dan 
over de 16de eeuw: de Tudortijd en 
koningin Elizabeth de Eerste. Roas-
ted lamb dus,’ zegt Ted, ‘zalmforel, 
plumb cake met gekookte pruimen, 
dat soort gerechten. Fruit werd in die 
tijd niet vers gegeten uit angst voor 
de pest, echt een volksziekte in die 
dagen. Shakespeare zelf is er op won-
derbaarlijke wijze aan ontsnapt.’
Ted blijkt een echte anglofiel. Thuis 
staat altijd de BBC aan en niet omdat 
zijn vrouw Debby uit Engeland komt. 
Nee, Ted zelf weet de Britse tv-
programma’s bijzonder te waarde-
ren, zeker de kookprogramma’s. Zijn 
favoriete chefs zijn niet Jamie Oliver 
of Gordon Ramsay. ‘Veel te com-
mercieel,’ vindt hij. ‘Koks als Rick 
Stein, Paul Rankin en Gary Rhodes 
praten met veel meer passie over hun 
vak. Het is fantastisch om te zien hoe 
ze allemaal hun lokale leveranciers 
hebben. Je valt van de ene verrassing 
in de andere. Als ik deze koks aan het 
werk zie, voel ik echt de drang om 
meteen zelf met hun recepten aan de 
slag te gaan.’

Een avondje uit 
met Theater in ’t Groen

Eten en theaterbezoek konden niet zonder elkaar in de tijd van Shakespeare. Voorstellingen vonden vaak 
deels in de openlucht plaats. Wat dat betreft past Theater in ’t Groen, met vijf openluchtopvoeringen van 

Een Midzomernachtsdroom in de eerste week van juli, in een lange traditie. 

Ted en Loog hebben zich door het Shakespearethema laten inspireren.

De behaarde rupsen komen in mei, 
juni en juli voor in eikenbomen. 
Eikenbomen met eikenprocessierup-
sen zijn te herkennen aan de nesten 
op de stammen of dikkere takken: 
dichte spinsels van vervellinghuid-
jes met brandharen en uitwerpselen. 
De rups heeft microscopisch kleine 
brandharen op zijn rug. Bij direct 
contact met de rups worden deze 
als afweermechanisme afgeschoten. 
Daarnaast kunnen veel mensen in 
contact komen door verwaaiing van 
deze brandharen uit de nesten van 
de eikenprocessierupsen, met als 
gevolg huidklachten en in sommige 
gevallen oog- en luchtwegklachten.

Contact vermijden
Zorg bij een bezoek aan een (natuur-) 

gebied met eikenprocessierupsen 
voor goede bedekking van de hals, 
armen en benen. Geadviseerd wordt 
niet op de grond te gaan zitten. Na 
aanraking van de rupsen is het beter 
niet te krabben of wrijven, maar 
de huid of ogen goed met water te 
spoelen. Neem bij ernstige klachten 
contact op met een huisarts.

Bestrijding
De gemeente bestrijdt de eikenpro-
cessierups in gemeentelijke bomen 
en particuliere bomen die direct 
aan de openbare weg staan. Zij 
vraagt inwoners melding te maken 
van de aanwezigheid van eikenpro-
cessierupsen in deze bomen. Wan-
neer de rups aangetroffen wordt in 
eikenbomen op eigen terrein, raadt 

de gemeente aan deze niet zelf te 
bestrijden. Zij adviseert een deskun-
dig bedrijf in te huren of advies te 
vragen aan de gemeente.

Voor melding en advies kunnen 
inwoners contact opnemen met de 
afdeling publieksvoorlichting van 
gemeente De Bilt via telefoonnum-
mer (030) 2289 411 of (030) 2289 
404. Verdere informatie over de 
eikenprocessierups is te vinden op 
de website van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij, www.minl-
nv.nl. Meer informatie over gezond-
heidsklachten is verkrijgbaar via 
de GGD Midden-Nederland, web-
site www.ggdmn.nl, telefoonnum-
mer (030) 6086 086 of per e-mail 
mmk@ggdmn.nl. 

Eikenprocessierups in De Bilt
De eikenprocessierups is gesignaleerd in de gemeente De Bilt. Bij direct contact met de 

brandharen op de rug van de rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag 
en irritatie aan ogen- of luchtwegen. Daarom moet elk contact met de rupsen, 

vrijgekomen brandharen en lege nesten worden vermeden. De gemeente raadt aan bij 
gezondheidsklachten als gevolg van de rups een huisarts te raadplegen. 

Scharrelende Ooievaars

Arie van der Vlies vond het eigenlijk maar jammer, dat hij op de foto slechts 5 van de 11 ooievaars kon ‘vangen’, 
die de gehele afgelopen vrijdagavond hun maaltje bij elkaar scharrelden tussen de maïs rechts van het Vuursche 
pad tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading. [HvdB].



DIVERSEN

5 Juni VOORJAARSFEEST 
met rommelmarkt op terrein 
van Sherp. P. Zandheuvelweg, 
Baarn van 10.00 tot 16.00 uur

Zaterdag 7 juni 
G A R A G E V E R K O O P . 
Molenweg 18, Maartensdijk 
van 10.00-13.30 uur. T.b.v. 
Vrouwenbond (Polen), inl. Tel. 
210210

Karin van der willigen 
MAKELAARDIJ o.z. voor ver-
koop, aankoop en verhuur van 
uw woning. Tel. 0346-2814444 
www.kvdwmakelaardij.nl

Wij zoeken voor onze twee 
dochtertjes van 1 en 4 jaar een 
lieve ervaren OPPAS. Het gaat 
om de gehele dinsdag, vanaf 
september 2008. We wonen in 
Bilthoven. Tel. 030 2334140

Te huur zelfstandige 
WOONRUIMTE in G’kan. 
Geschikt voor 1 persoon. Tel. 
06-13262745

Te huur gevraagd: pand,hal 
of BEDRIJFSRUIMTE, circa 
75m², Europa auto export. Tel. 
06-27500115

SAXOFOON en KLARINET 
privé les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 06 55891237

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

Outlet VLOERBEDEKKING, 
prijzen v.a € 5,00 per m2 , 
www.mevoshop.nl
of bel 06-30186342

GARAGEVERKOOP NBvP-
M’dijk 7 juni van 10.00 tot 
13.30 uur. Molenweg 18. Opbr. 
v. zusterzorg Polen. Info: Tel. 
210210

Gevonden: op de Dorpsweg 
avondvierdaagse medaille. 
Info: 0346-212348
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EMMER à 15 kg korrelpleister, 
fijn,  op kleur gemengd, licht 
mosterdgeel van Karwei. €10,-. 
Meerdere emmers beschikbaar. 
Tel. 06 23718384.

ZONWERING gebruikt en 
nieuw reparatie rolluiken-
markiezen. Uw bestaande zon-
nescherm elektrisch gemaakt. 
€289,-. Hans. Groenekanseweg 
06-26604779

Te koop VOGELKOOIEN. 
Nieuw wit rolgordijn uni ver-
duist. Tel. 0346-212708

Konijnenhok met lade i.z.g.s. 
€20,-. Tel. 06-52146475 s.v.p. 
na 18.00 uur.

Grenen salontafel 80x120 met 
lade. €10,-. 1 Pianobevochtiger. 
€5,-. Tel. 0346-212249

Fietsstoeltje voor €30,-. Stoeltje 
achter €10,-. Tel. 035-6851442.

Wipstoeltje. €15,-. Driewieler 
met duwstang roze/lila. €15,-. 
Tel. 035-5771750

Campingbedje. €15,-. 
Kinderstoel (meegroeimodel) 
van blank hout. €30,-. Tel. 
035-5771750

TE KOOP GEVRAAGD

Loop/sloop en schade AUTO’S, 
busjes, vrachtwagens, bedrijfs-
wagen en pick-up’s, tractoren, 
heftrucks en aanhangers. Tel. 
06-27500115

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, 
loodsen, boerderijen. Vlotte 
afwikkeling gegarandeerd. Tel. 
0346-281558

FIETSEN/BROMMERS

Zwarte Gazelle Non-stop 
Jongensfiets. Wielmaat 20 
inch. Opknappertje €15,-. Tel. 
0346-553392

PERSONEEL AANGEBN

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

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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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

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Is aanwezig Ma. t/m Vr. 16.00-20.00 Za.9.00-17.00
Onderdelen uit voorraad leverbaar
90% reparaties (ook op afspraak) dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor Lage Vuursche. 
Ben je geinteresseerd? Bel dan 0346-211992

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. Tel. 
06-54967985

Te koop gevraagd

Fietsen / Brommers

Personeel aangeboden

Geboortekaartjes
www.jvand.nl

Diversen

Sojosagenda
Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of bij-
voorbeeld foto’s bekijken, dan kun je de Sojos web-
site bezoeken. De website van Sojos is te vinden op 
www.freewebs.com/sojos1

Sportbus 
Aanstaande donderdag 5 juni zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrij-
ken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 
15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat allerlei 
spelmaterialen die door de kinderen en de oudere 
jeugd gratis en onder begeleiding van vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan aller-
lei balspellen, maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. 
Bij slecht weer zijn de kinderen welkom in Sojos 
waar het sportbus team een alternatief programma zal 
aanbieden..

Disco Party Sojos: Summer Feelings
Aanstaande vrijdag 6 juni zal er in Sojos een grote 
discoparty onder de naam ‘Summer Feelings’ geor-
ganiseerd worden. Ditmaal zal er een breed aanbod 
aan muziekstijlen (Electro, House, Minimal, Apres-
ski and more) worden aangeboden door o.a. Martijn 
(DJ Disrespected), Alexander (DJ Lexio) en Wim 
(DJ Scott Marten). De avond begint om 21.00 uur en 
duurt tot 3.00 uur. Leeftijd is vanaf 16 jaar (legitimatie 
verplicht !) en de entree bedraagt 4 euro. Dat wordt 
weer knallen !!!!

Roefeldag
Op 11 juni is er weer de jaarlijkse Roefeldag in Sojos. 
Hierdoor komt de spelletjesmiddag te vervallen. De 
eerstvolgende spelletjesmiddag (en de laatste van het 
seizoen) is op woensdag 25 juni van 14.00 tot 16.00 
uur. Deelname is gratis. Voor kinderen van 6 tot12 jaar 
(basisschool).

Nederland-Frankrijk op groot scherm voor ouders 
en kinderen
De volgende Kids Only is gepland op 13 juni. Omdat 
dit samenvalt met het EK voetbal, is de Kids Only 
voor een keertje aangepast. Er zal dan namelijk naar 
de EK voetbalwedstrijd Nederland - Frankrijk geke-
ken worden op super groot scherm. En het leuke is; je 
mag je ouders meenemen om samen de wedstrijd te 
kijken. Wat is er nu leuker dan samen met je vrienden 
en familie zo’n topwedstrijd te kijken. De entree is 
geheel gratis. Je bent welkom vanaf 19.00 uur.
 
Cursus Weerbaarheid in Sojos
Vanaf woensdag 17 september 2008 start in Sojos 
(i.s.m. Sport Mee De Bilt) weer een cursus weerbaar-
heid voor kinderen van 10 tot 12 jaar. In de cursus 
'Weerbaarheid' leren we je veel over onderwerpen 
zoals pesten en nee leren zeggen en hulp vragen. Maar 
we doen ook allerlei oefeningen waarvan je sterker 
wordt. Op het eind sla je zelfs een plankje door! Heb 
je zin om mee te doen? Deelname kosten bedragen 
40,- euro voor 8 lessen van anderhalf uur (met U-pas 
20,- euro).
Inschrijven kan rechtstreeks bij Sojos, tel. 0346-210337 
(evt. inspreken op het antwoord apparaat) of per email 
naar; sojos_sjjm@hotmail.com¬ , beide onder ver-
melding van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer 
en emailadres. Zorg dat je er snel bij bent, want er 
zijn maar een beperkt aantal plaatsten beschikbaar. 
Jongens en meisjes krijgen gescheiden les en wel op 
de volgende tijden: jongens op woensdagmiddag van 
16.15 tot 17.45 uur en meisjes op woensdagmiddag 
van 18.15 tot 19.45 uur. 

‘Groentjes-markt’

Zaterdag 31 mei werd de ‘Groentjes-markt’ gehou-
den bij Peuterspeelzaal ‘De Groentjes’ in Groe-
nekan. Er was weer van alles te doen: pony rij-
den, cake versieren, grabbelen en er kon worden 
geschminkt. Er was goede belangstelling op de 
Oranjelaan [HvdB].

De wondere wereld van 
Charlie Haddon

Onlangs is het 11de kinderboek verschenen van de Groenekanse schrijfster 
Petra Cremers, getiteld: ‘De wondere wereld van Charlie Haddon’. Samen met 
Frederik en Maria Stuut heeft Petra een trailer opgenomen op een locatie in 
Groenekan. Ook de cast komt uit het  dorp. Floris Kant speelt de rol van Char-
lie en Wim van Schaik debuteert als acteur in de rol van Charlie’s grootvader. 
Andere kinderen die mee hebben gedaan zijn: Vera Bakker, Freek Zuiderhoek, 
Joris Meursing en Rik van der Laan. Brigitte en Jan Erik Kant zijn te zien in de 
rol van Charlie’s ouders.

Inmiddels heeft Charlie, de hoofdpersoon van het boek, een eigen website: 
www.supercharlie.nl. Kinderen tot en met 14 jaar kunnen online meedoen aan 
een landelijke schrijfwedstrijd. In de schrijfhut op de site kunnen ze zelf hun 
vakantieverhaal schrijven, bewerken en vervolgens ook opsturen. De hoofdprijs 
is een vakantieoverlevingspakket.

Zomerboekenfeest
Op 14 juni wordt een 
zomerboekenfeest geor-
ganiseerd in dorpshuis 
De Groene Daan voor 
kinderen van 8 tot 12 jaar. 
Er is een middagvullend 
programma met speur-
tocht, schrijfworkshop, 
schrijf- en verkleedwed-
strijd en nog veel meer. 
Tijd: 13.30 - 16.00 uur. 
De entree is gratis. 

Samen met Frederik en 
Maria Stuut heeft Petra 
een trailer opgenomen 
op een locatie in Groe-
nekan.
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Om het sportieve element van het 
feest invulling te geven is contact 
gezocht met Stichtsche Cricket- en 
Hockeyclub (SCHC) in Bilthoven. 
Deze club reageerde direct enthousi-
ast. Ook SCHC neemt graag mensen 
met een verstandelijke beperking op 
in haar club. Het door de Rotaryclub 
voor deze doelgroep aangeboden mid-
zomerfeest op zaterdag 21 juni is een 
eerste aanzet om een G-hockeyteam 
te vormen. 

Muzikale samenwerking
Ook als deelname aan het sportief 
programma niet tot de mogelijkheden 
behoort, is er voldoende te genie-
ten voor de inwoners van gemeen-
te De Bilt met een verstandelijke 
beperking. Net als twee jaar geleden 
heeft de Koninklijke Biltse Harmonie 
(KBH) haar medewerking toegezegd. 
De KBH zal de gasten vanaf drie uur 
‘s middags op een muzikale manier 
ontvangen en begeleiden naar de ter-
reinen van SCHC. Na het sportieve 
programma zal de Brandweerharmo-
nie een grootse show geven en na een 

door de Rotary aangeboden zomerse 
maaltijd sluiten De Poederblussers 
deze happening feestelijk en ludiek 
af.

Informatie en inschrijving
Op de speciale website www.rota-
rydbb.nl staan het volledige pro-

gramma, filmpjes met impressies van 
G-hockey en is de mogelijkheid van 
online aanmelding. Deelname is gra-
tis en inschrijving is nog mogelijk. 
Voor de organisatie liefst zo spedig 
mogelijk. Geen internet? Bel dan met 
Rosemarie Becker (06 22488952) of 
Martijn Julius (030 2254195).

Sportief Midzomerfeest stimuleert G-hockey 
Rotaryclub actief voor sporters met een verstandelijke beperking

De samenleving is er steeds meer op gericht om mensen met een beperking zoveel mogelijk te integreren in 
de huidige maatschappij. Denk aan onderwijs, wonen, werk en vrije tijd. Sport heeft een belangrijke plaats 
in de samenleving. Ook voor mensen met een beperking is sport van belang. Rotaryclub De Bilt heeft deze 

doelstelling meegenomen in de nieuwe editie van haar succesvolle evenement van twee jaar geleden. 

Het midzomerfeest op zaterdag 21 juni is een eerste aanzet om een  
G-hockeyteam te vormen. 

De voorlaatste wedstrijd van het sei-
zoen werd afgewerkt in Delft tegen 
nummer drie Excelsior. De eerste 
ontmoeting in Maartensdijk ein-
digde, na een spannend slot, in een 
11-11 gelijkspel. Met een overwin-
ning kon Tweemaal Zes de tweede 
plaatst definitief veiligstellen.
Om 15.30 uur ging de wedstrijd 
van start en Tweemaal Zes had er 
duidelijk zin in. Met een aantal 
goede combinaties en mooie aan-
vallen werd Excelsior in een vroeg 
stadium op achterstand gezet. Na 
een kwartier spelen stond het 1-5. 
Bij Excelsior straalde er duidelijk 
vanaf dat er eigenlijk voor hen niets 

meer op het spel stond. Tweemaal 
Zes, met een sterk spelende Maik 
van Kouterik naast Frank Timmer, 
bleef geduldig en goed korfballen. 
Echter, in de slotfase van de eerste 
helft sloop er een lichte nonchalance 
in het spel. Zo mistte Tweemaal Zes 
luttele seconden voor het rustsignaal 
een strafworp, waardoor de rust-
stand bleef steken op 6-10.
Na de rust zou verwacht mogen 
worden dat Excelsior, in de laatste 
thuiswedstrijd op eigen veld, nog 
een poging zou wagen om er het 
beste van te maken. Echter, niets 
was minder waar. De Delftenaren 
toonden ook dit keer aan goede pra-

ters te zijn, maar de effectiviteit ont-
brak zichtbaar in aanvallend opzicht. 
Tweemaal Zes bleef gedegen spelen 
en zocht naar de goede kansen. De 
voorsprong werd vastgehouden en 
dit resulteerde uiteindelijk in een dik 
verdiende overwinning. Eindstand: 
15-18. 
Volgende week sluit Tweemaal Zes 
het seizoen af met een thuiswed-
strijd tegen middenmoter ASVD uit 
Dronten. Aanvang: 15.30 uur. DVO 
ontvangt Excelsior en kan kampi-
oen worden bij winst of gelijkspel. 
Tweemaal Zes is verzekerd van de 
tweede plaats.

Tweemaal Zes wint overtuigend

Afgelopen zaterdag heeft DOS in 
de laatste thuiswedstrijd van het sei-
zoen verloren van koploper Rapid uit 
Haarlem met 17-18. DOS verkeert 
de afgelopen weken in een goede 
vorm, waarbij aanvallend spel wordt 
gecombineerd met sterk verdedigen. 
Het was ook de coach van Rapid 
niet ontgaan, dat in de strijd om 
het kampioenschap geen puntverlies 
kon permitteren. In het begin van de 
wedstrijd tastten beide ploegen elkaar 
af waarna de wedstrijd losbarstte in 
een spannende gelijkopgaande strijd 
met veel mooie doelpunten en kansen 
van beide teams. Door het om en om 
scoren bleef het attractief en span-
nend. Het evenwicht was er ook hal-
verwege, waarbij de ploegen met een 
gelijke stand van 9-9 de kleedkamers 
opzochten.
In de tweede helft deden beide teams 
er een schepje bovenop. Het bleef 
een spannende en meeslepende 
strijd, waarbij Rapid op een gegeven 

moment twee punten los kon komen, 
DOS bleef goed korfballen en kon 
vijf minuten voor tijd de stand weer 
gelijk trekken. Vanuit een vrije bal 
wist Rapid één minuut voor tijd de 
17-18 te scoren. Direct daarna kreeg 
DOS een strafworp, welke jammerge-
noeg werd gemist waardoor uiteinde-
lijk DOS op de valreep de wedstrijd 
verloor, waar een gelijkspel zeker 
verdiend was geweest.
Na de wedstrijd werd er door het 
publiek van een drietal spelers 
afscheid genomen; Renske IJtsma, 
Marco v/d Vaart en Jurriën Hennip-
man hebben besloten om op een lager 
niveau te gaan korfballen binnen 
DOS. Voor coach Gerrit Noordermeer 
was het ook zijn laatste thuiswedstrijd 
als coach van DOS!
Voor de laatste wedstrijd van het 
seizoen reist DOS komende zaterdag 
af naar Alkmaar waar het moet aan-
treden tegen DSO. Deze wedstrijd 
begint om 15.30 uur.

DOS verliest onterecht 

Kampioen

Ook de E4 van Korfbalvereniging Tweemaal Zes werd onlangs kampioen en 
wilde dat best even laten zien.

Rabobank 
Stratenkorfbaltoernooi

Ook dit jaar organiseert korfbalvereniging DOS weer het traditionele 
Rabobank Stratenkorfbaltoernooi. Op de mooie accommodatie 
in Westbroek zullen weer diverse teams tegen elkaar strijden 

om de wisselbeker.

Dit jaar wordt het toernooi gehou-
den op zaterdag 14 juni 2008. De 
aanvang is om 10.00 uur.
De organisatie hoopt op een record 
aantal deelnemers. De afgelopen 
jaren deden er niet alleen meer teams 
uit straten of wijken mee, maar ook 
familie- of vriendenteams. Inschrij-
ven kan via email: stratenkorfbal@
dos-westbroek.nl. Dit kan per per-
soon, maar ook als team. Per team mogen er niet meer dan twee actieve 
korfballers gelijktijdig meespelen en de minimum leeftijd is 16 jaar. Maak 
met je buren, vrienden, familie een gezellig team en doe deze sportieve dag 
mee. Meedoen is al jarenlang belangrijker dan winnen!

Kampioenen 
bij Tautenburg

Afgelopen weekend waren de laatste wedstrijden in de tenniscompetitie bij 
tennisvereniging Tautenburg. Vier competitieteams zijn er in geslaagd om 
kampioen te worden. Twee kampioensteams bij de jeugd gaan de komende 
weken nog strijden voor het districtskampioenschap. Op de foto een deel 
van de kampioenen. Meer informatie op www.tautenburg.nl.

Zomerconcerten 
Geniet van de sfeervolle Zomer-
concerten op landgoed Beerscho-
ten! Deze zomer zijn er vier con-
certen in de buitenlucht, met het 
prachtige landgoed als decor. Het 
eerste concert is op zondag 8 juni, 
van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 
is gratis. Zondag speelt het Amu-
sementsorkest RAC en het Groot 
Harmonieorkest Koninklijke Biltse 
Harmonie. Verder zijn er Zomer-
concerten op zondag 22 juni, 24 
augustus en 7 september, van 14.00 
tot 16.00 uur. De Zomerconcer-
ten worden georganiseerd door de 
Stichting Zomerconcerten De Bilt, 
in samenwerking met Het Utrechts 
Landschap en Stichting Museum 
Beelden op Beerschoten. Landgoed 
Beerschoten is te vinden aan De 
Holle Bilt 6 in De Bilt.
Voor meer informatie over de acti-
viteiten van Het Utrechts Land-
schap, kijk op www.utrechtsland-
schap.nl



Tijdens de presentatie zingt Erna 
Hemmink een prachtig lied. Zij is 
een veelzijdig kunstenaar, die behalve 
klassiek zangeres, ook grafisch ont-
werper en tekstdichter is. Erna Hem-
mink bereikte in 1999 de finale van 
de Soundmixshow. Tiny Jongerius 
houdt als voorzitter van de Raad van 
Toezicht van NIK&Co een inleiding. 
Loco-burgemeester Herman Mitten-
dorff en Fredie Blankestijn verrichten 
samen de openingshandeling. 

Kunstenaarsdorp
Fredie Blankestijn is de voorzitter 
van NIK&Co. In haar eigen bedrijf 
Idee-F-Events zijn een kunstagent-
schap, een cultureel organisatiebu-
reau en particuliere evenementen 
ondergebracht. Fredie Blankestijn 
heeft haar jeugdjaren in Hollandsche 
Rading doorgebracht. Met pretoogjes 
vertelt ze over het kattenkwaad dat 
ze daar uithaalde. ‘Een nieuwe lente 
een nieuw geluid’, zo begint Tiny 

Jongerius haar verhaal. Zij vergelijkt 
NIK&Co met de Ewijckshoeve. In dit 
aan de weg van Bilthoven naar Soest-
dijk gelegen landgoed was Herman 
Gorter een regelmatige gast. De fami-
lie Witsen kocht de Ewijckshoeve in 

1880 en maakte er een ontmoetings-
plaats voor moderne kunstenaars van. 
Tiny Jongerius noemt NIK&Co een 
prachtig initiatief. ‘In de gemeente 
De Bilt is een bovengemiddeld deel 
van de beroepsbevolking werkzaam 
in de creatieve sector en het siert de 
gemeente dat zij in haar Nota Econo-
misch Beleid 2020 een alinea opnam 
waarin het voornemen staat creatieve 
initiatieven ruimhartig tegemoet te 
treden.’ Tiny Jongerius is ervan over-
tuigd dat met zoveel kennis, kunde en 
creativiteit in huis het kan lukken van 
de gemeente een echt kunstenaars-
dorp te maken. ‘Aan de kunstenaars 
van Nik&Co zal het niet liggen.’

Cultuurnota
Wethouder Herman Mittendorff noemt 
de gemeente De Bilt een bijzondere 
gemeente. ‘Op een lijst van gemeen-
ten waar mensen graag willen wonen 
komt de gemeente op de tiende plaats. 
We hebben een hoogopgeleide bevol-
king met relatief veel kunstenaars. Er 
is een groot aanbod op alle domeinen 
van kunst en cultuur en dat moeten 
we koesteren.’ Het deed Mittendorff 
goed om tijdens een vakantie in de 
Ardennen in een heel klein plaatsje 
werk van Jits Bakker tegen te komen. 
‘De gemeente besteedt ruim vier mil-
joen aan kunst en cultuur en er wordt 
hard gewerkt aan een cultuurnota.’ 
De wethouder noemt NIK&Co een 
welkome aanvulling die hij met sym-
pathie ondersteunt.

Tentoonstelling
Tot en met 25 mei was in Galerie 
'Beetje Kunst' ook een tentoonstelling 
te zien van professionele kunstenaars 
met nieuw en veelzijdig werk. Eén 
van de kunstenaars was Bea Blau-

wendraat. Ze is geboren en getogen 
in Groenekan en heeft haar studio 
in Utrecht. Er wordt lovend over 
haar geschreven. ‘Onder haar handen 
verandert de computer van een dode 
supercalculator in een speeldoos en 
toverdoos. De foto’s die ze schiet 
maakt ze doelmatig, zonder technisch 
geneuzel. Zij herkent de momenten 
en kleuren en kiest feilloos het juiste 
standpunt. Dat doet ze intuïtief en 
vakmatig tegelijk. Kinderlijk en bere-
kenend, slordig en uiterst precies. De 
composities zijn gewogen en gedurfd, 

en verraden haar achtergrond als ont-
werpster van kleding.’ Bea Blauwen-
draat hoort tot de huidige generatie 
vrouwelijke fotografen die feilloos 
aanvoelt wat 'beeld-communicatie' 
inhoudt. Die communicatieve prik-
kel is zo sterk, dat zij daarmee de 
Kodak Professional Award 2003 won. 
De emoties van de geportretteerden 
zijn wisselend. Speels, brutaal, teder, 
verstild, extravert, maar nooit ruw of 
banaal. Bea houdt van het ambach-
telijke en handmatige van de vakfo-
tografie.

 De Vierklank 16 4 juni 2008

Deze maand:
Meloen met ham

*
Maaltijdsalade kip of tonijn

*
Pêche melba

€ 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

Kunstenaars en ondernemers 
vinden elkaar in NIK&Co

door Guus Geebel

Donderdag 22 mei ging onder grote belangstelling in Galerie 'Beetje Kunst' in Bilthoven het Netwerk  
In Kunst en Cultuurondersteuning NIK&Co van start. Tevens werd het boek ‘Who is who in NIK&Co’  

gepresenteerd en werd een tentoonstelling van kunstenaars van NIK&Co geopend. Het netwerk bestaat al 
sinds 2006, maar is nu officieel de stichting NIK&Co. Doel is kunstenaars en ondernemers samen te brengen 

en ze te inspireren creatieve samenwerkingsverbanden aan te gaan. 

Wethouder Herman Mittendorff en NIK&Co-voorzitter Fredie Blankestijn 
verrichten de openingshandeling.

Bea Blauwendraat is geboren en 
getogen in Groenekan. Naast haar 
het portret van haar vader dat zij 
gemaakt heeft. 

Fredie Blankestijn, voorzitter van NIK&Co, is afkomstig uit Hollandsche 
Rading.

Workshop Mandala bij ’t Hoekie
Op zondag 8 juni geven twee enthousiaste vrijwilligsters deze workshop. 
De workshop is bedoeld voor volwassenen die er kennis mee willen maken. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur, de workshop is van 14.00 uur tot 16.00 
uur.
Het tekenen van de mandala’s is voor iedereen toegankelijk. Tekenervaring 
is niet nodig. Door de duidelijke basisstructuur en het leren van eenvoudige 
kleurtechnieken ontstaat al snel een mooi en verrassend resultaat. Het doel 
van een mandala te tekenen is om je te ontspannen en je eigen creativiteit 
te ontplooien. De middag kost 3,5 euro inclusief koffie/thee. Buurthuis ’t 
Hoekie. Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2, tel. 030 2201702, e-mail info@buurt-
werkdebilt.nl 

In een snel veranderende wereld 
wordt van kinderen van deze genera-
tie een brede ontwikkeling gevraagd. 
Naast het verwerven van kennis is 
ook het sociale aspect en creativiteit 
uiterst belangrijk. De vrije school 
leert de kinderen om aandacht te 
hebben voor elkaar en voor de eigen 
omgeving. Tradities van diverse cul-
turen worden overgedragen. Er is veel 
ruimte voor kunstzinnige ontwikke-
ling. Daarbij staat de ontplooiing van 
de mogelijkheden van het individuele 
kind centraal. 
Deze vorm van onderwijs sluit aan 
bij de ontwikkelingsfase waarin de 
kinderen zich bevinden. In de kleu-
terklassen staat spelen centraal. Vanaf 
een jaar of 6 wil een kind vooral door 
de leerstof worden aangesproken in 
zijn of haar beleving. Zo wordt het 
kind ook vanuit zichzelf gemotiveerd. 
Leren blijkt heel leuk te zijn en daar-
door ook heel effectief!

De vrije school Rudolf Steiner heeft 
een open dag op woensdag 11 Juni 
van 14.00 tot 16.00 uur op Welte-
vreden 6 in de Bilt. Ook ouders van 
kinderen in de peuterleeftijd zijn van 
harte welkom. Momenteel zijn er 
weer plaatsen vrij in de groepen. Voor 
meer informatie kunt u contact opne-
men met John van Veen, schoolleider, 
tel. 030 2210430.

Rudolf Steinerschool 
en Peuterhuis

Porselein 
schilderen 

Tijdens de vrouwenmiddag in 
Buurthuis ’t Hoekie gaat men op 9 
juni porselein beschilderen. U gaat 
een zelf meegebrachte mok, bord of 
kop- en schotel onder begeleiding 
met een eigen ontworpen motief 
beschilderen. Daarvoor is speciale 
verf beschikbaar. Afhankelijk van 
de moeilijkheid van het motief kunt 
u één of twee stuks beschilderen. 
We starten om 13.00 uur en zul-
len tegen 15.00 uur klaar zijn. Het 
beschilderde werk moet dan nog 
wel afgebakken worden. U kunt 
dat later op komen halen. De kos-
ten bedragen 2 euro en er kunnen 
maximaal 10 vrouwen meedoen. 
Graag vooraf aanmelden: Buurt-
huis ’t Hoekie is gevestigd aan de 
Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De 
Bilt. Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.hoekie.nu of tele-
fonisch op 030 2201702.

Cafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

EK actie

in Westbroek eten 
met 4 personen.

Gezinszak gewone friet + 4 
snacks keuze uit vleeskroket of 
frikandel + bekertje saus voor 

€8,95

20 jaar

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
12-06

Do.
05-6

9,50

9,50

Zalmforelfilet met
dragon saus

Kalkoen schotel met rijst en 
zomersalade

Woe.
11-06

Woe.
04-6

9,95

9,50

Gegrillde lamskoteletten

Pangafilet met noorse
garnalen
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