
CDA-fractievoorzitter Cees Berin-
gen zag zijn vorig jaar geuite wens 
om de jaarrekening meer aandacht te 
geven tot zijn genoegen nu in vervul-
ling gaan. Dé siré e Schmalschlä ger 
(GroenLinks& PvdA) noemt de jaar-
rekening een mooi stuk, zowel inhou-
delijk als wat betreft verslaggeving. 
Evenals andere fracties vindt haar 
fractie dat er met energiebesparende 
maatregelen nog veel te winnen is. 
Als voorbeeld wordt de 26.000 euro 
genoemd die in De Vierstee minder 
is uitgegeven aan verwarmingskosten 
door de ketel te vervangen. Om de 
ambtenaren te motiveren en kennis in 
huis te houden pleit Schmalschlä ger 
ervoor vaker uitdagende werken in 
eigen beheer uit te voeren. Anne Doe-
dens (VVD) stelt dat er in De Bilt veel 
bereikt is. ‘In 2006 werd geen enkele 
woning in de gemeente opgeleverd. 
Dat is nu wel anders als je naar de 
jaarrekening kijkt.’ De VVD is ver-
heugd over de goede beoordeling die 
de provincie gaf aan de begrotingspo-
sitie van de gemeente.

Wat is bereikt
Beringen ziet in de jaarrekening ver-
beteringen, waarmee hij het college 
en de ambtenaren complimenteert. 
Hij betreurt het opheffen van de 
auditcommissie Financiën. Anneke 
van Heertum (D66) wil dat het col-
lege bij samenwerkingsverbanden 
meer nadruk op het belang van De 

Bilt legt. ‘Wat wilden we bereiken, 
wat hebben we ervoor gedaan en wat 
heeft het gekost. Dat inzicht krijg je’, 
zegt Etiënne van Buren (SP). Wat er 
bereikt is vindt hij over het algemeen 
niet terug in de jaarrekening. Ebbe 
Rost van Tonningen (Bilts Belang) 
sluit zich daar bij aan. Nico Jansen 
(ChristenUnie) stelt dat energiemaat-
regelen bij gemeentelijke bebouwing 
een flinke besparing oplevert. Johan 
Slootweg (SGP) noemt het een goed 
stuk dat voorligt. De stijging op lijst 
van de provincie voor wat betreft de 
begrotingspositie van de gemeente 
vindt hij mooi, hij constateert echter 
ook dat de gemeente hoog op de 
lijst staat waar het om lastendruk 
gaat. Slootweg vraagt aandacht voor 
onderhoud aan wegen.

Hokjes
Wethouder Bert Kamminga antwoordt 
dat de gemeente van plan is meer in 
eigen beheer te gaan uitvoeren door 
projectleiders voor meerdere jaren in 
dienst te nemen. Als energiebesparen-
de maatregelen noemt hij auto’s van 
de gemeente op aardgas en het zoe-
ken naar besparende maatregelen in 
gemeentelijke gebouwen. Bij samen-
werkingsverbanden gaat het college 
meer aandacht besteden aan het Biltse 
belang. Op de opmerking van de SP 
over het inzichtelijk maken van wat 
er bereikt is zegt Kamminga dat dit 
soms erg lastig te meten is, maar waar 
het meetbaar is wil hij dat doen. Hij 
denkt daarbij niet zozeer aan tekst, 
maar een figuur waarop dat te zien is. 
‘Zoiets als hokjes die vollopen.’ Onderhoud wegen

Er is zorg over het onderhoud van 
wegen, groen en riolering. Wethouder 
Arie-Jan Ditewig zegt dat het door-
schuiven van werk naar 2009 is ver-
oorzaakt door externe factoren. ‘Dit 
is overlegd met omwonenden en een 
groot deel van de werkzaamheden 
is inmiddels opgepakt. De planning 
tot en met 2014 aan de wegen komt 
binnenkort ter inzage. De rioleringen 
lopen daaraan parallel en nog dit 
jaar komt er een herziening van het 

gemeentelijk rioleringsplan.’ 
Over de bunker op Larenstein komt 
nog voor het zomerreces een noti-
tie naar de raadsleden met even-
tuele mogelijkheden. In september 
ontvangt de gemeenteraad de rap-
portage WMO. De meerderheid van 
de gemeenteraad stemt in met de 
Jaarrekening 2008. Voor de SP is het 
ontbreken van het bereikte resultaat 
bij de cijfers reden om dit onderdeel 
niet te steunen. Bilts Belang stemt 
helemaal tegen.
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DE JONG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Meijers en Z n BV
I nstallatiebedrijf
G as-Water-CV en
Onderhoud
Sanitair installaties
L oodgieterswerk-dakwerk

G roenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

G emeenteraad signaleert verbeteringen 
in jaarrekening

door G uus G eebel

De meerderheid van de gemeenteraad stelde dinsdag 1 6 juni de Jaarrekening 2008 vast. I n de jaarrekening 
legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over de realisering van het voorgenomen 
beleid en de middelen die daarvoor zijn ingezet. De fractie van Bilts Belang stemde tegen. De fractie van de 

SP stemt alleen in met deel 1 van de jaarrekening.

De SP - fractie mist in de jaarrekening cijfers ov er het bereikte resultaat.

Sloop op landgoed
Beukenburg afgerond

In december 2008 kwam de gemeente de Bilt met Burgland Projectont-
wikkeling overeen de locatie Beukenburg aan te kopen. Met de aanschaf 
van het terrein heeft de gemeente de  bouw van een woonzorgcomplex op 
die locatie weten te voorkomen. Landgoed Beukenburg zal daarmee zijn 
overwegend groene karakter behouden. De sloop van de op Beukenburg 
aanwezige gebouwen en barakken is inmiddels afgerond. 

Bij de aankoop van Beukenburg heeft de gemeente bedongen dat project-
ontwikkelaar Burgland het terrein vrij van bebouwing zou opleveren. De 
barakken en overige bebouwing aan de Beukenburgerlaan hebben in het 
verleden dienst gedaan als verpleeghuis en later ook als asielzoekerscen-
trum. In februari is gestart met de sloop. De daarbij aangetroffen asbest is 
afgevoerd. Ook heeft de projectontwikkelaar een kleine olieverontreiniging 
laten saneren. Op vrijdag 12 juni heeft de oplevering aan de gemeente 
plaatsgevonden.  

L andgoed
Het overwegend groene karakter van het landgoed is nu veiliggesteld. Om 
dit ook voor de toekomst te kunnen waarborgen, gaat het gemeentebestuur 
zich in het najaar beraden over een definitieve invulling van de locatie. 
De mogelijkheden van een groene invulling en van een ontwikkeling van 
een nieuw landgoed op het terrein worden door de gemeente onderzocht.  
Naar verwachting zal hierover in het vierde kwartaal van 2009 een besluit 
worden genomen.

Op een trafo na is de sloop v an de op Beukenburg aanw ezige gebouw en en 
barakken inmiddels afgerond.

0180-681866

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel. 0346 - 21 12 15

van ontwerp tot drukwerk
lekker bekend en prettig dichtbij

ontwerpstudio
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P.K.N . - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

28 juni - 9.30 uur en
Kapel Hollandsche Rading

28 juni - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
27 juni – 19.00 uur
28 juni - 10.30 uur

Woord- en Communieviering, Lec-
torengroep

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

Grothelaan 1a
28 juni - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek

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

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk
G roenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

28 juni - 10.30  en 18.30 uur
Ds. IJ. Bijl, Waddinxveen

N ed. G er. Kerk Westbroek
Hr. A. van Hilten, Uithoorn

28 juni - 18.30 uur
Ds. W.D. Omta, Bunschoten

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

Ds. C. van de Scheur, Veenendaal
28 juni - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P.K.N . - Herv. Kerk 
L age Vuursche 

28 juni - 10.00 uur
Ds. G.J. den Otter, Emmeloord

28 juni - 18.30 uur
Ds. G.H. Kruijmer

Onderwegkerkje Blauwkapel
28 juni - 9.30 en 10.30 uur

Ds. K. ’t Lam
Oecumenische dienst
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Geboren
15 juni 2009

G iel
Zoon van 

Theo &  Roelanda Groothedde
Gezichtslaan 276 A

Bilthoven

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

G especialiseerd 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

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Het is ons maar geleend
de vele mooie dingen.
Ons onbetwistbaar eigendom
zijn de herinneringen.

 
 
Wij zijn heel verdrietig dat we geheel onverwacht en veel
te vroeg afscheid hebben moeten nemen van
 
onze zeer gewaardeerde collega,
 
 

Paula Spelde - de Jong

219-04-1944 114-06-2009

In de leeftijd van 65 jaar

Robert Jan Paas,
    Raad van Bestuur
 
Conny Cramer,
    locatiemanager
Nicole Landzaat,
    teammanager
Collega's en Vrijwilligers,
    Verpleeghuis St. Elisabeth

Driebergen - Rijsenburg
 
 
Lage Vuursche

Dankbaar dat een langer lijden hem bespaard is gebleven, geef ik kennis 
van het overlijden van mijn vader 

F redericus Evert Stangenberger
weduwnaar van Gerritje Christina Stangenberger - van Ojen

* D en Haag, 23 maart 1928 † U trecht, 20 juni 2009

  Frans en Adrie

Correspondentieadres: 

Postbus 158
3738 ZP  Maartensdijk

Mijn vader ligt opgebaard in rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 
te Bilthoven, alwaar geen bezoek.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 27 juni om 15.00 uur in 
crematorium Den en Rust te Bilthoven.

Na aoop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het 
crematorium.

Oud papier
Westbroek
Op donderdag 25 juni zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór  18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 27 juni wordt door muziek-
vereniging Kunst &  Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt om 
9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. U 
wordt vriendelijk verzocht het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Opbrengst concert
Het concert van Sparks of Joy, Testify en Rick Grootendorst ten bate van 
Mercy Ships heeft €1 100 opgebracht. Alle betrokkenen wordt hiervoor 
hartelijk dank gezegd.

Opbrengst collecte
In de week van 8 t/m 13 juni vond de landelijke collecte voor de Maag 
Lever Darm Stichting plaats. De opbrengst van deze collecte in Maartens-
dijk is € 1228,40. Alle collectanten en gevers heel hartelijk dank daarvoor.

F ietsen met de A N BO
Door bossen en langs weiden gaan de mooie fietstochten van de ANBO-afd. 
De Bilt-Maartensdijk. De eerstvolgende is op donderdag 25 juni a.s. Het ver-
trek is om 9.30 uur bij de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt 
aan de Jasmijnstraat. De tocht van 25 km. wordt onderbroken met een kof-
fiepauze. Rond 12.30 uur is de groep weer op het punt van vertrek. Ook niet-
leden zijn van harte welkom. Informatie: tel.: 030 2285493 of 030 2201295.

Collecte Woord en Daad
In de week van zaterdag 27 juni tot en met zaterdag 4 juli wordt weer de 
jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor Woord en Daad gehouden. Ongeveer 70 
collectanten gaan langs de deur in Groenekan, Hollandsche Rading, Maar-
tensdijk en Westbroek.

Woord en Daad werkt aan armoedebestrijding in ontwikkelingslanden vanuit 
Bijbelse opdracht. Ze is actief op het gebied van Onderwijs, Arbeid en Inko-
men en Basisvoorzieningen (gezondheid, water en landbouw). Ook bereikt 
ze via financiële adoptie rechtstreeks ruim 34.000 (kans)arme kinderen. De 
stichting staat bekend om haar lage kostenpercentage van maximaal 10 pro-
cent. Dit jaar wordt door het regionale W& D- comité  actie gevoerd voor de 
bouw van waterdammen in het West-Afrikaanse Burkina Faso. Voor meer 
informatie: tel. 0346 213592.

Bilthovens Kamerkoor
Met veel enthousiasme is er in januari 2008 gestart met het Bilthovens 
Kamerkoor. De muzikale leiding is in handen van Arie Perk, onder meer 
dirigent van het Parochiekoor van de kerk Onze Lieve Vrouwe, van Altijd-
durende Bijstand in Bilthoven en van het Zeister Mannen- en Dameskoor. 

Op zondag 5 juli 2009 om 15.00 uur geeft het Bilthovens Kamerkoor 
een eerste uitvoering in de kerk aan de Gregoriuslaan 8 te Bilthoven. Het 
concert zal ruim een uur duren en na afloop is er ter afsluiting een hapje 
en een drankje. Uitgevoerd worden Missa in G-majeur van Johan Wenzel 
Kalliwoda en liederen van Schubert, Mozart, Haydn en Mendelssohn Bar-
tholdy. Muzikale medewerking wordt verleend door Wim Brunsveld, orgel 
en piano, Mariëtte Budding, dwarsfluit en Esther Ocheng, cello. Laatstge-
noemden zullen de triosonate in D van Jean-Marie Leclair  uitvoeren. Enige 
dagen geleden kreeg het koor het verheugende bericht subsidie voor de 
uitvoering te krijgen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Kaarten kosten € 5,00 (kinderen tot en met 14 jaar € 2,50) en kunnen per 
e-mail gereserveerd worden (bilthovenskamerkoor@live.nl), of telefonisch 
op 030 2291692. Ook is dit mogelijk bij de voorverkoopadressen: Boek-
handel Bouwman, Hessenweg 168, 3731 JN De Bilt (tijdens winkeltijden), 
Kerkelijk bureau Gregoriuslaan 6, 3723 KR Bilthoven (Open maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur). Op 5 juli 2009 zijn de kaarten 
tevens verkrijgbaar een uur voor aanvang van het concert, aan de ingang 
van de kerk.
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Kring Ondernemers Maartensdijk 
heeft nieuw bestuur

Woensdag 3 juni jl. heeft binnen de Kring Ondernemers Maartensdijk ( KOM)  een bestuurswisseling 
plaatsgevonden. Hans F loor en Joop van Rossum hebben namens het oude bestuur de fakkel overgedragen 

aan de nieuw gekozen bestuurders:  Henri van de L angenberg ( voorzitter) , Maurits de Bruin en
Ronald de Jong. 

De KOM is in het verleden opgericht 
als vertegenwoordiger voor bedrijven 
die waren gevestigd in de kernen 
(van de oude gemeente Maartensdijk) 
Groenekan, Hollandsche Rading, 
Maartensdijk en Westbroek. Hierbij 
was ook de Maarssense kern Tienho-
ven betrokken. 

KOM
Doelstelling van de KOM is om de 
belangen van haar leden te behartigen 
richting overheid, organisaties en col-
lega ondernemers. Met en voor elkaar 
zich inspannen voor die omstandig-
heden die bijdragen aan een goed 
ondernemersklimaat en het nemen 
van maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid naar de gemeenschap toe 
waar de KOM deel van uitmaakt. Een 

groot aantal bedrijven en winkeliers 
vanuit de kernen Maartensdijk en 
Hollandsche Rading heeft zich inmid-
dels aangemeld bij de KOM. 

Rommelig
De eigen vestigingen van de nieuwe 
bestuursleden zijn een mooi voor-
beeld van vernieuwing en verfraai-
ing. ‘Neem nu hier de Maartensdijkse 
Industrieweg’, vertellen ze. ‘Er zijn 
mooie maar ook verwaarloosde pan-
den en er is er een verkeersprobleem. 
Panden moeten worden opgeknapt en 
het verkeer gereguleerd. De aan- en 
afvoer en de gebouwenstructuur moe-
ten beter. Het straatbeeld is nu rom-
melig. Ondernemers groeien na enige 
tijd uit hun jasje en zoeken verderop 
meer ruimte.’ 

Revitalisering
De eerste zaken waar de KOM zich 
nu voor gaat inzetten zijn: revitali-
sering van de Industrieweg te Maar-
tensdijk en het inzichtelijk krijgen 
van de conseque nties die een moge-
lijke verbreding van de A-27 met 
zich meebrengt voor ondernemingen 
die gevestigd zijn in Groenekan, Hol-
landsche Rading en Maartensdijk. 
‘Het gaat natuurlijk niet alleen over 
de Industrieweg’, leggen ze uit. ‘De 
KOM moet je zien als een overkoe-
pelende paraplu voor algemene zaken 
met betrekking tot bedrijvigheid in 
de gehele gemeente. En daar waar in 
de omgeving een eigen vereniging is 
zoals in Groenekan, willen we samen-
werken om de beste resultaten te boe-
ken voor allen. Er is zoveel variatie in 

het soort bedrijven dat je moet zorgen 
dat het é é n geheel blijft. Ons doel is 
dan ook het ondernemersbelang col-
lectief te behartigen. We willen als 
bestuur de behoeften inventariseren. 
Tevens wordt voor aanvang van de 
zomervakantieperiode een informele 
bijeenkomst georganiseerd voor de 

aangesloten leden. Informatie opvra-
gen of aanmelden als lid kan per 
e-mail via info@complexcare.nl en 
telefonisch via Henri van de Langen-
berg 0346 211254, Ronald de Jong 
0346 211813 of Maurits de Bruin 
0346 217080. 

Maurits de Bruin, Henri v an de L angenberg en R onald de J ong (v .l.n.r.) v or-
men het v ernieuw de bestuur v an de K OM.

Onderhoudend groen
door Henk v an de Bunt

I n het najaar van 2 004 kondigde de gemeente De Bilt een bezuinigingsoperatie af m.b.t. het onderhoud van 
het openbaar groen in o.a. de gemeente Maartensdijk. De plannen van de gemeente De Bilt behelsden het 

omvormen van enkele tienduizenden vierkante meters struiken en bomen naar grasperken.

Een groep bewoners nam vervolgens 
het initiatief het openbare groen in 
hun wijk te behouden door zelf het 
onderhoud ter hand te nemen. De 
gemeente De Bilt stemde begin 2005 
in met dit burgerinitiatief. Afgelopen 
zaterdag voegden de bewoners weer 
de daad bij het woord. Politiek waren 
de meningen toentertijd zeer divers. 
Wie de moeite nog eens neemt oude 
verslagen van gemeenteraad- en com-
missievergaderingen na te lezen kan 
concluderen, dat niet iedereen stond 
te juichen bij een dergelijk burger-
initiatief. Ook het feit dat een aantal 
politieke partijen dergelijke initiatie-
ven alleen maar een prerogatief van 
een Dorpsraad beschouwden valt op 
bij het lezen van de archiefstukken, 
los van het feit, hoe de mening van 
de toen nog functionerende Dorps-
raad was. 

A ngsthazerij
De politiek in die dagen verwijt 
elkaar onderlinge angsthazerij. De 
verantwoordelijk wethouder vindt dat 
groenonderhoud meer is dan het bij-
houden van de tuin en dat dergelijke 
initiatieven vanuit de Dorpsraad die-
nen te komen. Ook blijkt in die tijd, 
dat er binnen de Dorpsraad op een 

aantal punten betreffende dit burger-
initiatief verschil van inzicht bestaat, 
hoewel ook de toenmalige Dorps-
raad Maartensdijk mordicus tegen het 
omvormen van de bestaande plant-
soenen en groenstroken naar grasper-
celen was. Uiteindelijk wordt er met 
het initiatief van de bewoners om het 
openbare groen in hun wijk te behou-
den door zelf het onderhoud ter hand 
te nemen ingestemd. Op deze manier 
realiseerde de gemeente De Bilt haar 
bezuiniging en bleef het bestaande 
groen behouden.
 
N agekomen
Afgelopen zaterdag zijn de bewoners 
van Mercuriushof, Venushof, Satur-
nushof en Jupiterhof alweer voor het 
vijfde jaar hun afspraken het openba-
re groen in hun woonomgeving ‘aan 
te pakken’, nagekomen. Vanaf 9.00 
uur verzamelden zij zich met schof-
fel en snoeischaar om de plantsoenen 
het broodnodige onderhoud te geven. 
De groep is groter dan ooit en is zelfs 
in tweeën gesplitst, waarbij het een 
lust voor het oog is jong en oud hun 
bijdragen te zien leveren. Het is in 
ieder geval het bewijs dat de groep 
zich nog steeds en super gemotiveerd 
de in 2005 afgedwongen afspraken 
volledig nakomt.  

Afgelope n. zaterdag zijn de bew oners v an Mercuriushof, V enushof, Saturnus-
hof en J upi terhof hun afsp raken het op enbare groen in hun w oonomgev ing 
‘ aan te pak ken'  w eer nagekomen.

De Bilt beste woongemeente 
provincie U trecht

Elsevier doet jaarlijks onderzoek naar de beste (woon-)gemeente van 
Nederland. Dit jaar is de gemeente De Bilt volgens dit onderzoek de beste 
woongemeente van de provincie Utrecht. In de top 50 van Nederland staat 
De Bilt op nummer zes. 

Naarden heeft Elseviers jaarlijkse vergelijking van alle Nederlandse 
gemeenten gewonnen. Amstelveen is nummer twee en Heemstede drie. 
Pekela, Bellingwedde en Vlagtwedde eindigen onderaan. Dat blijkt uit het 
jaarlijkse onderzoek ‘De beste gemeenten’ van het weekblad Elsevier. Alle 
441 gemeenten van Nederland krijgen een beoordeling. De belangrijkste 
punten: welke gemeente biedt een optimale mix van fraai wonen, natuur 
en recreatie?  Hoe zit het met de werkgelegenheid, de nabijheid van zieken-
huizen, scholen winkels, van cultuur en uitgaansleven?  Waar is het sociaal 
klimaat prettig, de criminaliteit laag?  Het weekblad Elsevier publiceert een 
complete ranglijst met uitgebreide beoordeling per gemeente.
In de top50 is de provincie Utrecht elfmaal genoemd, met De Bilt [ 6] , 
Baarn [ 15] , Woerden [ 19] , Utrechtse Heuvelrug [ 27] , Amersfoort [ 30] , 
Abcoude [ 34] , Eemnes [ 35] , Zeist [ 40] , Soest [ 41] , Leusden [ 43]  en Ronde 
Venen [ 46] .

Burgemeester G erritsen ziet bev estigd dat het in de gemeente De Bilt met de 
zes mooie dorpe n goed w onen, lev en en w erken is [ Hv dB] .



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.

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

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROËN C1 5 DRS, GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, S PAKKET, 15.000KM ..................  '08 €. 8.950,-

PEUGEOT
206 SW 2.0 16V GTI, GOUD MET, LMV, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV,
ABS, LEER/ALCANTARA, REGENS, TREKH, AIRBAGS, ESP, 110.000KM ...........................  '03 €. 7.950,- 
206 1.4 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, LMV, RAD/CD, ER, CV, SB, MLV, 31.000KM .................  '04 €. 7.950,-
206 1.4 5DRS, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, RAD/CD, 81.000KM ....................  '03 €. 6.950,-
307 SW 2.0 HDI NAV TECH, GRIJS MET, RAD/CD/NAV, LMV, ER, CV,
CRUISE C, CLIMATE C, ABS, AIRBAGS, 163.000KM ...........................................................  '05 € 8.250,-
307 1.6 16V SW, D GROEN MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB,
RAD/CD, ABS, AIRBAGS, ESP, 100.000KM ..........................................................................  '02 € 8.950,-
407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS,
RAD/CD/TEL, PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000KM .........................  '05 € 10.950,-
607 2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM .................  '03 € 12.950,-
PARTNER 1.6 16V, GROEN MET, AIRCO, ER, CV, SB, PANORAMADAK, 88.000KM ............  '05 € 9.750,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 1.8 16V AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
TREKH, REGENS, AIRBAGS, ABS, 71000KM ......................................................................  '02 € 7.950,- 
CITROËN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM ...............................................................................  '06 €. 14.750,-
CITROËN XSARA 1.6 16V, GRIS ICELAND, CLIMATE C, ER, CV, SB, 70.000KM .................  '00 €. 4.750,-
CITROËN SAXO 1.4VTS, GRIJS MET, SCHUIFD, ER, CV, SB, MLV, 112.000KM ..................  '03 €. 5.450,-
CITROËN C2 1.1I, RAD/CD, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, MLV, 47.000KM ............  '05 €. 8.450,-
RENAULT CLIO 1.4 16V 5 DRS, D BLAUW, ER, CV, SB, CLIMATE C, 100.000KM, ..............  '03 €. 6.500,-
MAZDA MX-5 1.6 16V, ROOD, LMV, RAD/CD, WINDREK, 180.000KM ..................................  '90 €. 4.950,-
VOLVO S80 2.9 AUT, GROEN MET, CRUISE C, CLIMATE C, PARKEERS,ESP,
ABS, RAD/CD, AIRBAGS, TREKH, .......................................................................................  '98 €. 5.950,-

BUDGET CARS
CITROEN XSARA 1.6 5DRS, D BLAUW MET, APK T/M DEC `09, 222.000KM ......................  '98 €. 1.500,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Komkommers .............. 2 voor 1,00

IJsbergsla .....................nu 0,49

Rode bessen ............ 500 gram 1,99

Meloenmix 1,49

héél kilo

Vers gesneden
Heerlijke

Alleen donderdag

Hollandse

héél kilo

Heerlijke

1,49

Landwaart Groente en Fruit

Nectarines

3 kleuren pasta met kip en mozzarella ............ 100 gram 0,99
Kantonese kip met rijst, nasi of bami ............. 100 gram 0,99
Aspergesoep ............................................literbak 3,95

Volop maaltijdsalades om koud te eten.

Vers van de Traiteur

2e bak gratis!!

Aardbeien .............................2 dozen à 500 gram

Alle Rauwkostsalades en Stamppotten ...................... ......................200 gram

1,00Grote Hollandse

Hollandse

Volle bak

héél kilo

Pitloze parten

héél kilo
0,79

Watermeloen

De laatste keer

De allerbeste
Hollandse

200 gram200 gram200 gram

2,50



De oorsprong van het monumentje 
is terug te vinden in de oude archie-
ven van voormalig Maartensdijk. Het 
monumentje is in 1954 op initiatief 
van de VVV en een wandelpaden-
vereniging gebouwd. Aan de stenen 
pilaar zat een waterkraan met druk-
knop waarmee de mensen na een 
boswandeling hun dorst konden les-
sen en/of zich verfrissen. Aan de 
voorzijde van de pilaar stond boven-
aan met drie zilverkleurige letters 
VVV. De exploitatie ervan is in 1958 
door de vroegere gemeente Maar-

tensdijk overgenomen. In 1972 is het 
fonteintje op initiatief van diezelfde 
gemeente wegens sterk teruglopend 
gebruik ervan door het waterleiding-
bedrijf definitief afgesloten.

L ang trajectr
Eind 2007 begon men met het snoei-
en van groen en de aanleg van een 
toegangspad en kleine zitplek met 
bankje, papierbak en fietsenstang. Op 
een foto in week 2 van 2008 in De 
Vierklank is te zien dat een deel van 
de werkzaamheden gerealiseerd is. 

In tal van notulen van het wijk- en 
dorpsgericht werken in Hollandsche 
Rading kan men over de alsmaar stag-
nerende voortgang lezen en het item 
is zelfs onderwerp van gesprek tijdens 
het eerste Bilts debat in Dijckstate te 
Maartensdijk op 3 december 2008. In 
dit eerste Bilts debat wil de gemeente 
inwoners informeren, ideeën gene-
reren en toetsen van ideeën om een 
brede basis te creëren. Uiteindelijk 
blijkt in week 23 van 2009 Vitens het 
watertappunt op haar waterleiding 
te hebben aangesloten. In contacten 
vooraf vertelde Dennis Hes van het 
waterleidingsbedrijf, dat Vitens een 
uiterst terughoudend beleid voert bij 
het openen van dergelijke punten en 
dat men het beheer ervan altijd aan 
anderen laat.

Buitenkernen
Een van de aanbevelingen bij de eva-
luatie Wijk- en Dorpsgericht werken 
is om door middel van wijkbezoeken 
het college meer zichtbaar te maken. 

Op de website van de gemeente staat 
te lezen, dat er een start in 2009 wordt 
gemaakt met het bezoeken van de 
vier buitenkernen Groenekan, Hol-
landsche Rading, Westbroek en Maar-
tensdijk. Eerder al werd Groenekan 
bezocht, op 14 september a.s. worden 
Westbroek en op 16 november Maar-
tensdijk  met een bezoek vereerd, 
maar op deze zonovergoten woensdag 
17 juni fietste het college naar diverse 
bezienswaardigheden in de aan beide 
zijden van de spoorlijn van Utrecht 

naar Hilversum gelegen buitenkern 
Hollandsche Rading. Het gemeente-
bestuur greep deze dag tevens aan, 
om met het volledig college in het 
meest noordelijkste gedeelte van de 
gemeente bij de officiële beheers-
overdracht en openinghandeling van 
het waterpunt te zijn. Manager Hes 
van Vitens kon op zijn tweeënveertig-
ste verjaardag iedereen op een glaasje 
trakteren. De eerste door hem getapte 
verfrissing gaf hij aan waterwethou-
der Arie-Jan Ditewig, waarna ook alle 
overige aanwezigen zich het water 
goed lieten smaken. 

T ijdelijk Dorpshuis
Het rondreizend gezelschap vertrok 
tenslotte voor een afsluitend infor-
meel samenzijn in het tijdelijk Dorps-
huis aan de Dennenlaan. Burgemees-
ter Gerritsen sloot de dag daar af door 
te bedanken voor de ontvangst en 
de presentatie door het Dorpsberaad 
Hollandsche Rading. Hij vertelde ook 
namens de wethouders veel te hebben 
opgestoken uit de goede gesprekken 
en contacten op deze dag en het colle-
ge hoopte daar in de naaste toekomst 
z’n voordeel mee te kunnen doen.

 De Vierklank 5 24 juni 2009

Verscholen monument weer drinkplaats
door Henk v an de Bunt

Ooit was het een in het groen verscholen monument in een plantsoentje op de oostelijk gelegen hoek van 
de Dennenlaan met de Vuurse Dreef in Hollandsche Rading. Met de officië le ( her-) openstelling van het 

watertappunt uit de vorige eeuw door Dennis Hes van Waterbedrijf Vitens en wethouder A rie-Jan Ditewig 
van de gemeente De Bilt is die vergane glorie volledig gerehabiliteerd. 

Ooit w as het een in het groen v erscholen monument in een pl antsoentje en 
thans, naast dat aan de R uigenhoeksedijk te G roenekan, een v an de tw ee 
w atertappunt en in de gemeente De Bilt.

W aterw ethouder Ditew ig pr oost samen met collega Bert K amminga (v an 
W ijk-  en Dorps gericht w erken) op de v erjaardag v an V itens manager Den-
nis Hes (rechts).

Z omeravondexc ursie 
N atuurvereniging

Na de zeer geslaagde excursie door de Westbroekse zodden organiseert de 
Agrarische Natuurvereniging Noorderpark e.o. vervolgens een excursie 
naar het landgoed Sandwijck in De Bilt.
Het landgoed Sandwijck staat bekend om zijn fraaie landschap en rijkdom 
aan natuur. Vooral de grote verscheidenheid aan bomen is opvallend. Sinds 
1984 is een enthousiaste groep vrijwilligers bezig geweest om eerst achter-
stallig onderhoud weg te werken. Daarna zijn nieuwe plannen gemaakt die 
inmiddels gerealiseerd zijn. Op die manier is Sandwijjck uitgegroeid tot 
een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur. Deze werkgroep 
bestaat nu al 25 jaar en is ook nu nog steeds zeer actief.
De excursie staat onder leiding van Dick van Beek en is gepland op vrijdag 
3 juli a.s. om 19.00 uur. Er wordt verzameld bij de zorgboerderij van fam. 
Wismeyer-Stelling, Universiteitsweg nr.1. Voor meer informatie en aanmel-
ding: Henk van Zijtveld, tel. 0346 281266.

I V N  E emland en I V N  De Bilt- Maartensdijk v erzorgden gezamenlijk een ruim anderhalf jaar durende cursus N atuur-
gids. Op 18 juni kregen 16 pe rsonen, w aaronder v ier uit deze gemeente, het dipl oma uitgereikt in de stijlv olle 
omgev ing v an het landgoed Oostbroek. V an de oorspr onkelijke 28 aanmeldingen haalden 12 pe rsonen de eindstreep 
niet [ Hv dB] .

I n februari 2008  is te zien dat een deel v an de w erkzaamheden gerealiseerd 
is. Ook het oude afgetapt e w atertappunt  is zichtbaar.

De V aderdagmarkt trok afgelope n zaterdag niet het gedachte aantal bezoe-
kers. Het w as w el gezellig:  Muziekv ereniging K unst &  G enoegen begon 
hun ope nluchtconcert met het spe len v an het ‘ L ang zal hij lev en’ . J o Bor 
-  op klompe n -  w as op het pl ein, op de dag dat hij negentig jaar geleden 
geboren w erd. G lunderend nam hij de felicitaties in ontv angst. De Stomerij, 
K adoshop ’ t Haantje en de Dierenspe ciaalzaak stonden w at ex centrisch, 
maar w el met een pr ima uitstraling [ MD] .



Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel. 0346 - 21 12 15

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

print- en drukwerk

ontwerp & onderhoud websites

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen inktpatronen

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

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

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

Appel-
roomrol
4+1 gratis

 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.

 t is zomer!
Bos zonnebloemen (5) 3,95
  2 bossen 6,95
Tuingieter 10 liter
met sproeikop  4,95
Geurige tuinlavendel  2,95

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

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

Dank u wel
voor uw aankoop

van een sieraad/sjaal
op de vaderdagmarkt.
Wij hebben € 493,75 verdiend wat 

bestemd is voor de weeshuizen
in Bulgarije en Kenia.

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

ZOMER- VOORDEEL
VANAF DONDERDAG 25 JUNI

OP DE HELE ZOMERCOLLECTIE!!!

DAMES- BIKINI'S
NU

20% KORTING

RESTANTEN
JONGENS

ZWEM-SHORTS
NU € 5,- PER STUK

20% KORTING

Verhuisd van
Landweg 1 in

Tienhoven naar
Nijverheidsweg 7

in Maarssen



In 1983 werd door de Slak de eerste 
toertocht georganiseerd voor rijwie-
len met hulpmotor. In de daar aanslui-
tende jaren vond die tocht steeds jaar-

lijks plaats vanuit Maartensdijk. Deze 
toerritten werden voor brommers 
georganiseerd, waarbij het voertuig 
niet verzekerd hoefde te zijn. Er werd 

een collectieve verzekering afgeslo-
ten door de motorclub, waarbij alle 
deelnemende brommers verzekerd 
werden en men zonder bromfiets-
plaatje kon (mee-)rijden. De belang-
stelling voor deze ritten was groot; er 
kwamen zelfs deelnemers uit België 
en Duitsland. Intussen werd in 1984 
op initiatief van De Slak een lande-
lijke vereniging voor liefhebbers van 
oude motoren opgericht. In de top-
jaren kende de vereniging zeshonderd 
leden.

T erug
Veel deelnemers kwamen ieder jaar 
terug, mede als gevolg van het feit, 
dat er weinig alternatieve ritten geor-
ganiseerd werden. Voortschrijdend 
inzicht leidde er toe dat er in de 
loop der jaren steeds meer motor-
clubs werden opgericht, waardoor er, 
verspreid over het land, steeds meer 
mogelijkheden voor toertochten ont-
stonden. Cruyffiaanse wijsheid leert, 
dat ieder voordeel ook z’n nadeel 
heeft; er kwamen meer toertochtmo-
gelijkheden en de belangstelling voor 
Maartensdijk nam af. Jammer voor 
MC De Slak, die toch wel als een 

pionier op het gebied van bromfiets-
tourritten kan worden gezien.
 
Opnieuw terug
In 2007 is er een bijeenkomst geweest 
van tweewielers en hun liefhebbers uit 
Maartensdijk en omgeving, waarbij 
een aantal dingen werd vastgesteld, 
nl. dat er nog verbazingwekkend veel 
oude tweewielers in een dorp te vin-
den zijn en dat er nog steeds en 
opnieuw een bijna nostalgisch verlan-
gen naar toertochten bestaat. Reden 
genoeg voor een doorstart: op zondag 
5 juli a.s. organiseert MC De Slak uit 
Maartensdijk na jaren, weer een toer-
tocht voor antieke fietsen. De start 
zal plaatsvinden om 11.00 uur bij 
restaurant de Mauritshoeve te Maar-
tensdijk. Er zullen antieke fietsen 
te bewonderen zijn, welke nagenoeg 
nooit meer op de openbare weg aan-
schouwd kunnen worden, zoals Hoge 
Bi’ s, Safety’s en vele anderen. Veel 
deelnemers zullen in oude kledij ver-

schijnen. SP Tweede Kamerlid Manja 
Smits zal ook meefietsen.

Route
De route zal via Maartensdijk, Nieu-
we Wetering, Groenekan naar fort 
Ruigenhoek gaan. Hier is een pauze 
van plm. een uur gepland, waarna 
via Westbroek naar Maartensdijk zal 
worden getoerd. Via het Vuursche 
Pad (fietspad) wordt naar Holland-
sche Rading en vervolgens naar Lage 
Vuursche gereden. Bij verpleeghuis 
St. Elisabeth zal opnieuw worden 
gepauzeerd, waarna via de Vuursche 
Steeg en de Maartensdijkseweg de 
thuisreis naar de Mauritshoeve zal 
worden aanvaard. De verwachting 
is, dat de bikers daar rond 15.30 uur 
weer zullen arriveren.
De kosten van deelname zijn € 5,00, 
kinderen onder de 12 jaar gratis. Na 
afloop is er een herinnering. Aan-
melden kan bij Koos Smits, tel. 0346 
213721.

Het nieuwste boek van de Maartens-
dijkse emeritus predikant Eduard Ver-
hoef vertelt waar en hoe het Christen-
dom in Europa ontstond. De Griekse 
plaats Filippi staat daarin centraal 
omdat daar, in het midden van de 
eerste eeuw, door het bezoek van 
Paulus de eerste christelijke gemeente 
ontstond in Europa. 

Maartensdijker Eduard Verhoef stu-
deerde Theologie, Hebreeuws, Ara-
mees en Arabisch. Hij is gepromo-
veerd tot doctor in de Theologie. 
Zijn proefschrift handelde over een 
brief van Paulus aan de gemeente van 
Galatie (in de oudheid een streek in 
Turkije). Verhoef heeft veel gereisd 
en bezocht onder andere Syrië, Israël, 
Egypte en zijn meest geliefde land: 
Griekenland. Hij heeft inmiddels acht 
boeken geschreven en ongeveer dertig 
internationale artikelen gepubliceerd. 

Onderzoeker
Veertig jaar geleden is Eduard Ver-
hoef begonnen als predikant. Zijn 
eerste standplaats was Rotterdam-
Heijplaat (Heijplaat ligt zuidelijk van 
de Nieuwe Maas en wordt omringd 
door de Eemhaven in het westen en 
de Waalhaven in het oosten). Van 
1973 tot 1993 is hij vervolgens predi-
kant geweest in Maartensdijk. In 1993 
is hij met vrijwillig emeritaat gegaan 
en preekt hij niet meer. Sinds die tijd 

houdt hij zich onverplicht en op eigen 
initiatief, tussen de twintig en dertig 
uur per week, bezig met kerkhisto-
risch onderzoek. ‘Veertig jaar heb ik, 
in het spoor van onze Joods-Christe-
lijke traditie, mensen mogen helpen 
een stapje verder te gaan op de weg 
van de Heer. De laatste vijftien jaar op 
een andere wijze dan de vijfentwintig 
jaar daarvoor, maar ook op die andere 
manier ben ik steeds met hetzelfde 
bezig gebleven, nl. de essentie van 
de ons aangereikte traditie vertalen 
naar de situatie van de mens van deze 
eeuw. Ik vind het een groot goed dat 
ik die mogelijkheid nog heb en voor-
alsnog zal ik daarmee ook doorgaan. 
Als predikant heb ik het altijd als 
een gemis ervaren dat boeken over 
theologische onderzoeken zo gespe-
cialiseerd waren dat gebruik en uitleg 
daarvan in een kerkelijke gemeente 
haast niet mogelijk was en nam ik 
mij voor ooit onderzoeken te gaan 
doen die ook voor niet onderzoekers 
bruikbaar en interessant kunnen zijn. 
Dit nieuwste boek is daarom speciaal 
geschreven voor de geïnteresseerde 
leek en daarmee kom ik die belofte 
aan mijzelf na’. Het onderzoek dat 
ten grondslag ligt aan boek Filippi 
heeft vele jaren geduurd. ‘Filippi zelf 
heb ik zeker 30 keer bezocht. Het is 
voor mij een interessante plek omdat 
er nog veel te zien en te onderzoeken 
is’. De stad wordt sinds de veertiende 

eeuw niet meer bewoond en bestaat 
deels uit ruïnes en deels uit nog niet 
opgegraven historie’. 

F ilippi
In zijn voorwoord schrijft Verhoef 
over het Griekenland dat lang gele-
den al zijn hart heeft gestolen. ‘Ik 
ben er vaak geweest, ik voel mij er 
altijd zeer thuis en ik heb er heel 
veel gelopen. Bijna het gehele traject 
van Filippi naar Tessalonica, beide 
steden liggen in het noorden, heb ik 
met mijn rugzak te voet afgelegd. 
Door mijn liefde voor Griekenland, 
door de lange voettochten en ook 
door mijn studie ben ik steeds meer 
gefascineerd geraakt door de Chris-
telijke gemeenten die in het midden 
van de eerste eeuw ontstonden in 
Filippi en in Tessalonica, het huidige 
Thessaloniki’. Hij vertelt er gepassio-
neerd over: ‘Inscripties in mozaïeken 
en gedenkstenen vertellen veel boei-
ends over de geschiedenis van deze 
Grieks-Romeinse stad. Samen met 
de informatie uit het Bijbelboek Han-
delingen en de Filippenzenbrief van 
de apostel Paulus, die de stad meer 
dan eens bezocht, kunnen we ons een 
goed beeld vormen van het leven van 
deze eerste Christenen. Ook weten 
we van allerlei fascinerende details. 
Hoewel precieze informatie lastig te 
vinden is, blijkt het toch mogelijk om 
een geloofwaardige schets te geven 

van de ontwikkeling van deze eer-
ste christelijke gemeente in Europa. 
Daarin komen boeiende details aan 
de orde, zoals het feit dat de gemeente 
elementen overnam van een oudere 
cultus, die in Filippi centraal had 
gestaan, maar ook het verhaal over de 
diaken die een greep in de kas deed! ’
Hoe het Christendom in Europa 
begon 
Wie de archeologische opgraving in 
Filippi zou willen bezoeken, vindt in 
dit boek veel informatie. Het boek is 
uniek in zijn soort. Nog niet eerder 
is er een boek geschreven gerela-
teerd aan een brief waarna de ver-

dere geschiedenis vervolgens doorlo-
pend behandeld wordt. Het biedt een 
samenhangend verhaal over het ont-
staan en functioneren van de eerste 
Christengemeenschap in Europa, een 
eigen vertaling van de relevante Bij-
belse teksten, plattegronden en veel 
foto’s. Maar ook voor mensen die niet 
van plan zijn deze plaats te bezoeken 
biedt het boek een uitstekende bron 
van informatie over de ontstaansge-
schiedenis van de vroegchristelijke 
kerk in Europa. Het boek telt 128 
pagina’s en verschijnt 19 juni 2009, 
de uitgever is Parthenon en het ISBN 
nummer is 9789079578108.
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Hoe het Christendom in Europa begon
door Marijke Drieenhuizen

Het nieuwste boek van de Maartensdijkse emeritus predikant Eduard Verhoef vertelt waar en hoe het 
Christendom in Europa ontstond. De G riekse plaats F ilippi staat daarin centraal omdat daar, in het midden 

van de eerste eeuw, door het bezoek van Paulus de eerste christelijke gemeente ontstond in Europa.

V anaf 1993 houdt E duard V erhoef zich onv erpl icht en op eigen initiatief bezig 
met kerkhistorisch onderzoek.

De Slak opnieuw actief
door Henk v an de Bunt

MC de Slak is in 19 75 opgericht door een kleine groep tweewielerliefhebbers uit Maartensdijk en 
omgeving. Koos Smits en zijn motorvrienden bundelden de gezamenlijke interesses van deze bikers of 

motormuizen. De Slak dankt zijn naam aan de trage snelheid van de bromfiets van Koos Smits, waarmee 
hij tijdens toertochten steevast als laatste finishte. Op zondag 5 juli aanstaande organiseert MC de Slak uit 
Maartensdijk na jaren, weer een toertocht voor antieke fietsen. De organisatie is in handen van Koos Smits 

en A rris ( Japie)  Kramer. Douwe T ijsma zorgt voor ondersteuning.

SP  Tw eede K amerlid Manja Smits zal ook meefietsen. E nige training v ooraf 
-  begeleid door haar v ader -  v ond ze w el gew enst.

Z omerbridge in
Hollandsche Rading

Bridgeclub Hollandsche Rading sluit donderdag 25 juni a.s. het seizoen 
2008 - 2009 af met een slotdrive, waarin o.a. de diverse bekers en eind-
prijzen zullen worden uitgereikt. Met ingang van de daar aansluitende don-
derdag 2 juli tot en met donderdag 27 augustus is er weer vrij toegankelijk 
Zomerbridge in het tijdelijk Dorpshuis in Hollandsche Rading. Voor niet 
leden (van Bridgeclub Hollandsche Rading) zijn de kosten van deelname 
€1,00 per persoon per avond. Vooraf aanmelden per paar kan per e-mail 
(bridgehollrading@casema.nl) op de betreffende donderdag tot 17.00 uur. 
Inschrijven kan ook daarna nog tot 19.15 uur mits het maximum aantal deel 
te nemen paren dan nog niet is bereikt. De aanvang is om 19.30 uur.



A dverteren in De Vierklank!
I ets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Klankbord
Bogota

In het hartje van Berlijn, in een 
zijstaat van de bekende Kurfür sten 
Damm, staat het hotel Bogota. Het 
gebouw uit 1911 ziet er vrij onop-
vallend uit. Het is niet echt een 
mooi pand en het lijkt een beetje 
op een woonkazerne. Sinds 1964 is 
het pas als hotel in gebruik. Het is 
populair bij Nederlandse toeristen. 
Verschillende Nederlandse tour-
operators bieden ‘Berlijn-tours’ 
aan met verblijf in hotel Bogota. 
Het is een gerieflijk maar niet erg 
bijzonder hotel. 

De geschiedenis is dat wel. In 
de twintiger jaren woonde hier 
de flamboyante ondernemer Skal-
ler die bekend was om z’n grote 
feesten. Berlijnse kunstenaars en 
politici ontmoetten elkaar hier. De 
legendarische jazzmusicus Benny 
Goodman trad er op. Van 1935 
tot 1939 was op de vierde etage 

de fotostudio van de vermaarde 
fotografe Y va gevestigd. Dat was 
de artiestennaam van de Joodse 
Else Ernnestine Neulä nder. In haar 
fotoatelier leerde de later wereld-
beroemde fotograaf Helmut New-
ton uit New Y ork het vak. In 1942 
is Y va door de nazi’s vermoord. 

Een paar jaar geleden logeerden 
mijn vrouw en ik ook op de vierde 
verdieping van het hotel. Er hin-
gen nog veel zwart-wit foto’s uit 
de Y va tijd. Op é é n ervan was een 
bevallig model op een trap te zien 
en we ontdekten dat deze trap er 
ook nog steeds was. En dus werd 
er een foto gemaakt van de echt-
genote van uw verslaggever op 
dezelfde trap. 

Nadat fotografe Y va uit het gebouw 
was verdreven nam de leider van 
de Berlijnse Kulturkammer Hans 
Hinkel er zijn intrek. Volgens ken-
ners is het geen toeval dat Char-
lie Chaplin de hoofdfiguur in zijn 
film ‘The great Dictator’ uit 1940 
Hynkler noemde. En deze Hynkler 
stond op zijn beurt in deze film 
weer model voor Adolf Hitler. In 
deze satirische film waarschuwde 
Chaplin op zijn manier voor de 
gevaren van het nazisme. Hij was 
in 1940 zijn tijd dus ver vooruit. 
Hotel Bogota is een heel gewoon 
hotel met een bijzondere geschie-
denis.

Martijn N ekkers

Uit de folder:  (links) de trap in hotel Bogota in Berlijn ca 1935 en rechts 
C harley  C hapl in in ‘ The G reat Dictator’  uit 1940.

Op het Maartensdijkse Groenhorst 
College behaalden de volgende 
leerlingen hun VMBO-diploma; 
Bruce de Booij uit Amersfoort, 
Marinda Blom en Stefan van der Pol 
uit Ankeveen. Uit Bilthoven zijn 
afkomstig Wesley Adelaar, Sanela 
Alatovic, Martijn Bakker, Anique  
van Beerschoten, Mike Berck-
mans, Remco Bleijerveld, Diede-
rick Bokma, Melvin Bouwman, 
Mitchell Brekelmans, Raymon 
Klarenbeek, Linda van ' t Klooster, 
Julian Mets, Sam Olij, Simone den 
Ouden, René  Pol, Priscilla van 
Steenis, Christiaan Weber, Maarten 
van der Werf, Bilthoven en Landry 
Zoki. Uit Bunnik Stephanie van 
Mourik en Egbert van Rijn. Ezra 
Buisman uit Bussum en uit De Bilt 
Marriëtte Anninga, Marcel Bos, 
Eline de Bree, Dylan Brouwer, 
Mike Jansen, Bas Jurgens, Gökhan 
Karadogan, Stephanie Kers, Iris 
Overeem, Dos Schaafsma, Anne 
van Weelde en Nikki Wolterse, 
Melissa Woestenenk is woonach-
tig in Den Dolder, Remy Amoh 

in Bunnik en Daniëlle Klok is 
afkomstig uit Groenekan. Savanna 
Fokker, Laura van den Hazel en 
Dewi Vingerling zijn afkomstg uit 
Hilversum.
Uit Hollandsche Rading komen 
Dera van Gorp en Carmen Verheul 
en uit Houten Simone van der 
Steen. Dane McCullough uit Hui-
zen, Lisa Bakker, Manon Eggens, 
Lynnsay Geurtsen en Ariane King-
ma uit Loosdrecht. Hans Peere-
boom komt uit Maarssen.
Christa van Doorn, Minouche 
Koetsier, Maarten Melissen en 
Manuela Melissen hebben hun 
roots in Maartensdijk. 
Uit Soest komen Patrick van Don-
selaar, Gerdie ter Haar, Tessa de 
Hiep, Thomas de Jong, Marco 
Lagerweij, Rolanda Slechtenhorst 
en Marijke Visser, terwijl Kim-
berly van Dillen uit Soesterberg 
komt.
Tienhoven wordt vertegenwoor-
digd door Gertjan Meijers, Wesley 
Otten, Dennis Volmer, en Caroline 
van Vulpen. Utrecht is vertegen-

woordigd door Ricky Alflen, Kim 
van Balveren, Merel van den Berk-
hof, Debby van Diermen, Joey 
Hoencamp, Britt Hoenderdaal, 
Nicky Lammerts, Jiota van den 
Langenbergh, Joeri Leus, Celine 
Mackaaij, Milan Meijers, Gino 
den Otter, Bart Ross, Hella Ruijs, 
Leroy Schrijver, Britt van Steenis, 
Lizzy Troost, Mandy van Wouden-
berg en Daryl Zorn. Cherady Coté  
komt uit Westbroek en tenslotte 
komen uit Zeist Mirjam Beishui-
zen, Olaf van Elburg, Alexandra 
Moerland, Jessy Platenkamp, Roos 
Signer, Arianne Slob, Tamara van 
Someren, Maaike van Tellingen en 
Jan van der Zwan. 

G eslaagden G roenhorst College

Gibbon Boomverzorging Baarn.
Biedt aan:

Vakkundig vellen en snoeien van uw boom
door ervaren boomverzorger.
Vooraf duidelijke afspraken en  vrijblijvende offerte.
Ook aanvraag, herplant en verzorging mogelijk.

Tel: 06-27909100 (David) of  06-10896796 (Rob) Bgg tel/fax 035-5771739



De klachten komen uit Maartensdijk, 
Groenekan, Hollandsche Rading maar 
ook uit Utrecht Noord en Bilthoven. 
SSGM heeft naar aanleiding van deze 
klachten contact opgenomen met de 
milieucommissie van het vliegveld en 
bovendien gesproken met het bestuur 
van de paraclub die vanaf Hilversum 
opereert.

Meer L awaai
Volgens de secretaris van de SSGM 
Hein Banken meldde de paraclub, 
dat er sinds 2008 gevlogen wordt met 
een lawaaieriger toestel dan voor-
heen. ‘Reden daarvoor is dat het stil-
lere turbinevliegtuig bij het taxiën een 
beschadiging heeft opgelopen waar-
door het lange tijd niet kon worden 
gebruikt. Inmiddels wordt het toestel 
gerepareerd, maar dat betekent niet 
dat de omwonenden van het huidige 
lawaaitoestel verlost zullen zijn’. Vol-
gens Banken kan het turbinetoestel 
niet meer efficiënt worden ingezet 
omdat de luchtverkeersleiding Neder-

land medio 2008 heeft bepaald dat 
in de aanvliegroutes naar Schiphol 
de springhoogte de 6000 voet (1800 
meter) niet mag overschrijden. Voor-
heen was dat nog 12000 voet (3600 
meter). Hiermee is de oorzaak van de 
toenemende klachten wel duidelijk: 
er is een lawaaieriger toestel en het 
vliegt ook nog eens een stuk lager 
dan voorheen. Extra demping op het 
vliegtuig zou volgens de paraclub 
geen effect sorteren; het is nu een-
maal de bouwwijze van het vliegtuig 
en de snelheid van de propeller die 
bepalend is voor het geluid.

Minder hoog
De paraclub streeft volgens eigen 
zeggen naar het ongedaan maken van 
het besluit om de hoogte te beper-
ken tot 1800 meter, waardoor de 
overlast voor de omwonenden terug-
gebracht zou kunnen worden. Finan-
cieel bezien is dat voor hen ook erg 
belangrijk: er kunnen op de huidige 
lage hoogte geen zogenaamde duo-

sprongen meer uitgevoerd worden, 
die in het verleden een belangrijke 
bron van inkomsten vormden. SSGM 
betwijfelt echter ten zeerste, mede 
gebaseerd op informatie van ingewij-
den, dat zo’n streven kans van slagen 
heeft. 

Milieucommissie
De milieucommissie van Vliegveld 
Hilversum liet weten dat men de 
overlast onderkent. Formeel kun-
nen zij echter de paravluchten niet 
verbieden, omdat de geluidsnormen 
voor het vliegveld niet worden over-
schreden. Wel heeft de commissie bij 
monde van voorzitter Heller (gedepu-
teerde van de provincie Noord Hol-
land) laten weten dat alle mogelijke 
opties zullen worden bekeken om 
de overlast te verminderen. Voor de 
korte termijn denkt men aan meer 
spreiding van het springen, door ook 
van andere springgebieden dan West-
broek gebruik te maken. Die andere 
springgebieden liggen bij Wijk bij 

Duurstede, Baarn en het vliegveld 
Hilversum zelf.

Onacceptabel
SSGM hoopt dat er snel een vermin-
dering van de overlast kan worden 
gerealiseerd. Banken: ‘In feite is het 
onacceptabel dat 150 leden van de 
paraclub Hilversum de stiltegebieden 
bij Westboek en Tienhoven en het 
woongenot van 10.000 mensen in de 
omgeving op een dergelijke indrin-
gende manier verstoren’. SSGM zal 

zich dan ook blijven inzetten voor 
terugdringen hiervan. Steunbetuigin-
gen zijn daarbij zeer welkom en zul-
len zeker helpen bij de strijd daarte-
gen. Men kan deze per e-mail richten 
aan info@ssgm.nl of per brief aan het 
secretariaat van SSGM, Vogelwikke 
4, 3738 TS Maartensdijk. Zie ook 
www.ssgm.nl. Men kan ook recht-
streeks klagen bij het secretariaat van 
de milieucommissie van Vliegveld 
Hilversum, e-mail schoonebeekc@
noord-holland.nl. 
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adv ertentie

T oenemende overlast vliegveld
Hilversum

door Henk v an de Bunt

De Stichting Stop G eluidhinder Maartensdijk ( SSG M)  heeft de afgelopen twaalf maanden een toenemend 
aantal klachten ontvangen over het Vliegveld Hilversum en dan met name over de parachutistenvluchten. De 
overlast wordt vooral ervaren tijdens mooi weer in de weekenden wanneer er uren achtereen parachutisten 

worden afgeworpen boven het springgebied aan de Kooidijk in Westbroek. 

Hein Banken:  ‘ De SSG M v indt het onaccept abel, dat 150 leden v an de par a-
club Hilv ersum de stiltegebieden bij W estboek en Tienhov en en het w oongenot 
v an 10.000 mensen in de omgev ing op een dergelijke indringende manier 
v erstoren’

Sluisje feestelijk heropend
door Henk v an de Bunt

Er was vrijdag 19 juni opmerkelijk veel belangstelling bij de feestelijke heropening van het dit voorjaar 
gerenoveerde sluisje. De bijeenkomst was tegelijk ook de aftrap van een reeks festiviteiten rond het 35- jarig 

jubileum van de Stichting G roenekans landschap. Bij de opening was naast wethouder Ditewig ook een 
aantal oud-bestuursleden van de stichting aanwezig. 

Het sluisje dateert uit het einde van 
de 19de eeuw en diende ooit voor 
de regulering van de waterstanden. 
Het is niet de eerste keer, dat het 
hersteld is: in 1979 gebeurde dat 
ook, samen met een sluisje aan de 
Groenekanseweg. In die tijd gebeurde 
dat met financiële ondersteuning van 
de Groenekanse bevolking, dit keer 
heeft de Stichting Groenekans Land-
schap de kosten voor haar rekening 
genomen. Voorzitter Frits Jansen van 
het Groenekans Landschap vertelde 
het allemaal tijdens zijn openings-
woord. Ook aanwezig was mevrouw 
J. Vonk -Turkstra, die in 1979 voor de 
stichting een enveloppe met duizend 
gulden in ontvangst kon nemen uit 
handen van toenmalig commissaris 
van de koningin mr. Verdam als prijs 
in het kader van Kern met Pit. En 

voorzitter van het eerste uur (1974 - 
1995) Wim van Petersen. Zijn enorme 
dossierkennis kwam een enkele maal 
als aanvulling op het chronologisch 
overzicht van de eerste 35 jaar door 
Frits Jansen goed van pas.

Veranderde doelstellingen
Tijdens het voorzitterschap van 
Gerard Ekelenkamp (1995-2001) 
heeft het Groenekans Landschap zich 
o.a. sterk gemaakt voor de restauratie 
van de molen Geesina. Tijdens de 
werkzaamheden bleken er financiële 
problemen te zijn bij de Provinciale 
Molenstichting, zodat de ontwiekte 
romp nu staat te wachten tot de werk-
zaamheden hervat worden. 
Toen Rombout van Zwetselaar (2001-
2006) aantrad als voorzitter is het 
werkterrein van Het Groenekans 

Landschap breder gemaakt en ging 
de stichting zich naast landschap en 
natuur ook inzetten voor geluidshin-
der, verkeersveiligheid en cultuurmo-
numenten. Het was ook de tijd van 
de samenvoeging van de gemeenten 
Maartensdijk en De Bilt. Het bleek 
niet eenvoudig om bij de verwezen-
lijking van deze ideeën het nieuwe 
gemeentelijke apparaat op é é n lijn 
te krijgen. De gemeente heeft nu een 
eigen systeem van wijk- en dorpsra-
den opgezet om contact met de lokale 
bevolking te houden. Een brede doel-
stelling paste toen niet meer omdat 
de Groenekanse dorpsraad in belang-
rijke mate de contactrol met de lokale 
bevolking vervult. Inmiddels is Frits 
Jansen (2007-heden) aangetreden als 
voorzitter en hanteert het Groenekans 
Landschap weer de originele doelstel-
lingen over natuur en landschap in en 
rondom Groenekan.

Onthulling
Waterwethouder Arie-Jan Ditewig en 
sluiswachter Martin Verholt onthul-
den het gerestaureerde monumentje 
door gezamenlijk de vlag van het 
Groenekans Landschap te ‘strijken’ 
waardoor het sluisje van de wegzijde 
weer zichtbaar werd. Vervolgens was 
er voor alle aanwezigen een glas en 
kon er getoast worden op alweer 
een mijlpaal in de geschiedenis van 
deze inmiddels 35 jaar jonge natuur-
voorvechter. Ook kregen de aanwezi-
gen een herinneringslepeltje met het 
‘Groene kannetje’.

Sluisw achter Martin V erholt en w aterw ethouder Arie- J an Ditew ig hebben de 
klus geklaard en het gereedschap kan w eer w orden opge borgen. V oorzitter 
Frits J ansen nam alles in ogenschouw .

Jeugdtoernooi op T ennis-
centrum G roenekan

Opnieuw wordt - van 13 t/m 17 juli a.s.- een groot jeugdtoernooi voor jon-
gens en meisjes van de tennisverenigingen Meijenhagen, FAK, Helios, Bilt-
hoven, WVT, Het Kraaienveld, Tautenburg, Hollandsche Rading, Voordaan 
en Tenniscentrum Groenekan georganiseerd. Bubbles &  Blessings is de 
naamgever van het toernooi. Alle wedstrijden worden aanvankelijk in pou-
levorm gespeeld; dit betekent dat meerdere wedstrijden worden gespeeld, 
een verlies geen uitschakeling betekent en uiteindelijk de poulewinnaars 
naar een volgende ronde gaan. Inschrijven is mogelijk tot 7 juli a.s. en 
de inschrijfkaarten liggen bij de genoemde tennisverenigingen. Zijn de 
kaarten op, vraag dan via een mail naar tennis4u@tcgroenekan.nl om de 
inschrijfkaart(en).



A anvragen om vergunning ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:
L ichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Copijnlaan 32, plaat-

sen erker;
•  Holl.Rading, Tolakkerweg 37, 

oprichten garage;

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 bouwvergunning 1 e 
fase
•  Groenekan, Ruigenhoeksedijk 

21, gedeeltelijk vergroten fitness-
fysio centrum (18-6-2009)

•  Westbroek, Kerkdijk 17, oprichten 
woning met garage (15-6-2009)

Verleende bouwvergunning 2 e 
fase
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

46 oprichten woning, en vernieu-
wen van de woning op 44 (12-6-
2009)

Verleende sloopvergunning
•  Groenekan, Nwe.Weteringseweg 

46, slopen woning met aanbouw 
en 3 schuren (16-6-2009)

De besluiten inclusief de bijbeho-
rende stukken liggen gedurende 
zes weken na verzenddatum in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-

gunningen en Toezicht ter inzage 
op werkdagen van 8.30 tot 12.30 
uur.

Bezwaarschrift
Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten dan wel 
beide besluiten rechtstreeks in uw 
belang bent getroffen? Dan kunt 
u op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W van De Bilt (Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven). U 
moet dat doen binnen zes weken 
na de verzenddatum (=datum ach-
ter de verleende vergunning) van 
de besluiten. In het bezwaarschrift 
moet in elk geval worden vermeld 
naam, adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar is gericht en de 
redenen waarom bezwaar wordt 
gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel onthef-
fing op grond van artikel 3.6, eerste 
lid, sub c van de Wet op de Ruim-
telijke ordening) gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank, 
tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en T oe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.0 0 uur. U  kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer ( 030)  228941 1. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/ of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Vergadering welstandscommissie 

Op de maandagmiddagen in de 
oneven weken vindt in principe de 
openbare vergadering plaats van de 
commissie Welstand en Monumen-
ten Midden Nederland.

De eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-
dagmiddag 29 juni 2009.         
De gegevens zoals vergaderlocatie 
en agenda zijn vanaf vrijdag voor-
afgaand aan de vergadering te raad-
plegen op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl.   

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.   

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:

G roenekan:
•  1 conifeer, Voordorpsedijk 41 (18-

06-2009)

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

Vrachtverkeerverbod G roene-
kanseweg

Bij het informatiecentrum in het 
gemeentehuis ligt het volgende ver-
keersbesluit en bijbehorende teke-
ning ter inzage:

Omschrijving 
Op de Groenekanseweg is bij fiet-
sers een gevoel van onveiligheid 
aanwezig, met name door het (door-
gaand) vrachtverkeer dat op deze 
weg rijdt. Als gevolg van het pas-
seren van vrachtverkeer ontstaat er 
ook schade aan bermen en bomen. 
Een oplossing is gewenst.

Het is echter niet wenselijk om 
een vrachtverkeerverbod in twee 
richtingen in te stellen op de Groe-
nekanseweg, omdat dan bestem-
mingsverkeer voor de organisaties 
en bedrijven in Groenekan formeel 
ook verboden is. Daarnaast is het 
verstrekken van ontheffingen voor 
bestemmingsverkeer onwenselijk 
en brengt een onaanvaardbare admi-

nistratieve last met zich mee. Even-
tueel het toepassen van een verbod 
“met uitzondering bestemmings-
verkeer” wordt door de politie niet 
als handhaafbaar beschouwd.

Om toch het vrachtverkeer op 
de Groenekanseweg te minderen 
en een oplossing te bieden zodat 
vrachtverkeer elkaar niet meer pas-
seert is besloten een vrachtwagen-
verbod in te stellen in één richting. 
Deze is geldend vanaf de A 27 via-
duct richting de Biltse Rading in 
het weggedeelte tussen de spoor-
lijn U trecht-A mersfoort en de 
spoorlijn U trecht-Hilversum.

Om vrachtverkeer al eerder te atten-
deren op het verbod in de Groene-
kanseweg worden op de Koningin 
Wilhelminaweg vooraankondi-
gingsborden geplaatst.

I nformatie
Dit besluit ligt gedurende zes weken 
na de dag van bekendmaking bij het 
informatiecentrum van het gemeen-
tehuis (Soestdijkseweg zuid 173) 
tijdens openingsuren ter inzage. 
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met de heer T.H. van 
den Hurk (telefoon 030-228.96.08)

Bezwaar en voorlopige voorzie-
ning
Indien u het niet met dit besluit 
eens bent, dan kunt u op grond van 
artikel 7:1 van de Algemene wet 
bestuursrecht, binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking schrifte-
lijk bezwaar maken bij het college 
van burgemeester en wethouders 
van De Bilt, Postbus 300, 3720 AH 
in Bilthoven.

Uw bezwaarschrift dient door u te 
worden ondertekend en dient ten-
minste te bevatten (artikel 6:5 van 
de Algemene wet bestuursrecht):
a. uw naam en adres;
b. de dagtekening;
c.  een omschrijving van het besluit 

waartegen uw bezwaarschrift is 
gericht;

d. de gronden van uw bezwaar.

Belanghebbenden kunnen ook om 
een voorlopige voorziening ver-
zoeken bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank Utrecht, sector 
Bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 
LA Utrecht.

Een voorlopige voorziening kan 
door de voorzieningenrechter van 
de rechtbank worden getroffen als 
onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist. Van 
de verzoeker van een voorlopige 
voorziening wordt een griffierecht 
geheven en deze wordt door de grif-
fie van de rechtbank geïnformeerd 
over de hoogte van het griffierecht 
en de wijze van betaling. 
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering
•  Bilthoven: Reconstructiewerkzaamheden Prins Bernhardlaan, rijrichting is 

aangepast, tot medio juli;
•  Bilthoven: Aanleg twee hockeykunstgrasvelden op sportpark Kees Boekelaan 

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

•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van Looydijk tot Groenekan-
seweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel 
mogelijk, tot half juli;

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

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

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

naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder Actu-
eel → Nieuws;

• Groenekan: Reconstructie Lindenlaan 2 juni tot en met 17 augustus;
•  Maartensdijk: Vernieuwen fietspad langs eendenvijver. Fietspad is afgesloten 

voor fietsers en voetgangers van 6 juli tot en met 17 juli. 

Verkeersbesluiten

V erv olg op pagi na 1 1

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

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

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Raad vergadert op
donderdag 25 juni

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 25 juni om 20.00 
uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Kijk voor de 
agenda op www.debilt.nl of op de Biltbuispagina van 17 juni 2009. 
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V erv olg v an pagi na 10

Mededeling:  Het gemeentenieuw s is v olledig in deze rubriek opge nomen. 
Alleen v oor de bekendmakingen en v ergunningen is een selectie opge nomen, 
w aarbij in ieder gev al alle informatie ov er de dorps kernen w ordt v ermeld. 
V olledige v ermelding v an de bekendmakingen v oor de kernen De Bilt 
en Bilthov en staan w ekelijks in de BiltBuis/ BC  en op de w ebsite v an de 
gemeente De Bilt w w w .debilt.nl.

Servicepunt Maartensdijk 
vanaf 29 juni gesloten

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

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

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

RSD en U WV op 2 juli 
eerder gesloten

Op donderdag 2 juli zijn de kantoren van de Regionale Sociale Dienst 
Kromme Rijn Heuvelrug en het UWV WERKbedrijf, Het Rond 6e, Zeist, 
eerder gesloten en derhalve tot 16.00 uur geopend. Dit tijdstip geldt ook 
voor de telefonische bereikbaarheid.

De gemeente kent twee subsidieveror-
deningen voor nieuwe, vernieuwende 
en bijzondere activiteiten: de Subsi-
dieverordening stimulering sociaal en 
cultureel leven De Bilt 2006 (SSCL) 
en de Subsidieverordening bijzondere 
educatieve activiteiten voor scholen 
De Bilt 2006 (BEA).

Heeft u voor 2010 plannen voor 
nieuwe, vernieuwende of bijzondere 
activiteiten?  Kunnen die activiteiten 
een financieel steuntje gebruiken en 
voldoen zij ook aan de subsidiecrite-

ria?  Zo ja, dan kunt u tot 1 september 
a.s. bij de gemeente een subsidieaan-
vraag 2009 indienen. U dient hier-
voor het subsidieaanvraagformulier 
te gebruiken dat u vindt op onze web-
site of kunt aanvragen via de afdeling 
Samenlevingszaken. 

De te verlenen subsidies zijn tijdelijk. 
Op grond van de verordeningen kun-
nen activiteiten voor maximaal drie 
aaneensluitende jaren in aanmerking 
komen voor de subsidie. Het is niet 
de bedoeling dat de te subsidiëren 

activiteiten structureel afhankelijk 
zijn van gemeentelijk subsidie. Voor 
beide subsidieregelingen gelden sub-
sidieplafonds en maximale bedragen 
per instelling per jaar.

Informatie over de subsidiecriteria 
kunt u vinden op de website www.
debilt.nl (Home >  Wonen en leven >  
Welzijn, zorg en gezondheid >  Subsi-
dies). Voor vragen kunt u terecht bij 
de heer R.J. Engelbregt via telefoon 
(030) 228 95 41 of via e-mail Engel-
bregtRJ@debilt.nl.

Subsidies 20 10:  Stimulering sociaal en 
cultureel leven &  bijzondere educatieve 

activiteiten voor scholen
Subsidieaanvragen indienen vóór  1 september 2010

Dit voorjaar heb ik de functie van 
wijkcontactambtenaar voor Maar-
tensdijk overgenomen van Anne-
mieke Vos.  Vanuit die functie ben ik 
als het ware het schakelpunt tussen 
enerzijds de gemeente en anderzijds 
de gemeenschap in Maartensdijk. 

U treft mij regelmatig aan bij acti-
viteiten in Maartensdijk. Op die 
manier hoop ik u en Maartensdijk 
beter te leren kennen. Maar zonder 
uw inbreng blijft het wat eenzijdig. 
U weet het beste wat er leeft en 
speelt en wat de gemeente de Bilt 
voor Maartensdijk zou kunnen bete-
kenen. Die informatie kan ik goed 
gebruiken. Bovendien ben ik uw 
contactpersoon voor als u een vraag 
heeft aan de gemeente.

Wijkbezoek in november
Zoals u weet, brengt het college dit 
jaar een bezoek aan de vier dorpen 
van onze gemeente. In november 
is Maartensdijk aan de beurt. Tij-
dens het wijkbezoek wil het college 
Maartensdijk nog beter leren ken-
nen. In het gemeentehuis kunnen 
we wel een aantal onderwerpen of 
projecten voorbereiden waar we met 
u over zouden kunnen praten. Veel 
beter is het wanneer u zelf aangeeft 
waarover u met het college zou wil-
len spreken. Wat wilt u hen laten 
zien?  Waar bent u trots op, en waar 
heeft u vragen over?  Het college 
hoort het graag van u.

Oproep
Ik ben dan ook op zoek naar een 
aantal betrokken Maartensdijkers 

die hun dorp goed kennen en die 
weten en wat er leeft bij hun dorps-
genoten. Mensen die, in overleg met 
dorpsgenoten, een goed programma 
kunnen maken voor het collegebe-
zoek en dat ook in samenspraak met 
mij willen organiseren. 

Bent u geïnteresseerd of heeft u nog 
vragen, dan kunt u mij gerust bellen 
of een e-mail sturen. Kunt u zelf 
niet, maar weet u wel iemand die dit 
goed zou kunnen, dan hoor ik het 
ook graag van u.
Mag ik op u rekenen?

Met vriendelijke groet,
Lianne Oosterlee
Wijkcontactambtenaar Maartensdijk
T (030) 22 89 491
E OosterleeL@debilt.nl 

Oproep aan alle Maartensdijkers

 I nschrijfformulier sportweek 2 009
Inleveren aan de balie van het gemeentehuis uiterlijk tot 15 juni (neem € 10,00 mee! )

Naam:   J/M*

Adres:  

Postcode: Plaats: 

Telefoon: Mobiel: 

School:  

Groep waarin je nu zit: 

Ik heb een zwemdiploma en mag van mijn ouders meedoen ja/nee*

Handtekening ouder of verzorger:  

Ik wil een dag wel/niet* helpen als hulpouder.

Zo ja, mijn naam is:  

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Er is nog plek voor basisschoolkin-
deren die nu in groep 4 t/m 8 zitten 
om deel te nemen aan de Biltse sport-
week, 19 t/m 21 augustus. Je kunt je 
inschrijven door het inschrijfformu-
lier in te vullen en met € 10,- in te 
leveren bij de balie van het gemeen-
tehuis. Als je ingeschreven bent, maar 
je kunt achteraf toch niet, vraag dan 
zelf iemand anders in jouw plaats. 
Je krijgt een brief met de groep waar-
in je bent ingedeeld en het program-
maboekje. Het is inmiddels wel zeker 
dat het 3 dagen worden.
Er zijn heel weinig ouders die zich 
opgegeven hebben als hulpouder. 
Hierbij de dringende oproep om ook 
opa’s, oma’s, tantes en ooms in te 
schakelen, anders hebben we bij de 
begeleiding een probleem. 

Mocht je niet weten wat de sportweek 
inhoudt, bel dan met het gemeente-
huis, Ineke Winkel tel. 2289169 of 
mail naar winkelh@debilt.nl. Aan de 
balie van het gemeentehuis zijn ook 
de oude programmaboekjes van 2008 
verkrijgbaar om een idee te krijgen 
wat de sportweek is. 

Sport mee!  N ieuws

Bericht van de Dorpsraad G roenekan
Agenda van de vergadering van de 
Dorpsraad Groenekan op 29 juni 
2009 om 20.00 uur in dorpshuis de 
Groene Daan:

1.   Mededelingen en ingekomen stuk-
ken

2.   Inventarisatie punten van toehoor-
ders

3.   Vaststellen verslag vorige 
vergadering(en) 

4.  Behandeling punten n.a.v. 
verslag(en) en actiepuntenlijst 
onder meer:

 - Ruiterpaden
 - Situatie Beukenburg
 - Verbreding A27
 - Parkeerproblematiek MMHC
 - Nieuwe school Versteeglaan
5.  Hooge Kampse Plas 
6.  Bestemmingsplan Groenekan
7.   Behandeling ingebrachte punten 

toehoorders
8.  Rondvraag
9.   Afsluiting, vaststellen volgende 

vergadering

Zodra beschikbaar kunt u de ver-

slagen vinden op de website van de 
Dorpsraad www.dorpsraadgroenekan.
nl. Daar kunt u ook de vergaderstuk-
ken en dossiers vinden. Verslagen 
en agenda' s kunt u ook vinden op 
de website van de gemeente De Bilt 
www.debilt.nl. 

De bijeenkomsten van de Dorpsraad 
Groenekan zijn openbaar. Toehoor-
ders kunnen punten voor de agenda 
inbrengen, vooraf via email secreta-
ris@dorpsraadgroenekan.nl of tijdens 
agendapunt 2 van de vergadering.

Biltse sportweek, hulpouders gevraagd!



Jongeren zijn graag bij elkaar en 
spreken elkaar vaak op straat. Sinds 
jaren is het plein rondom het scho-
lencomplex een geliefde ontmoe-
tingsplek bij de jeugd. Veel ruimte 
om met elkaar te praten, scooter te 
rijden en te voetballen. Nadeel wordt 
ervaren door omwonenden: onder 
andere door overlastgevend gedrag 
vanwege het gebruik van alcohol en 
(soft-)drugs. Behalve geluidsoverlast 
en veel vuilnis, waaronder kapot 
glas, is er ook een aantal incidenten 
geweest die als zeer ongewenst wor-
den beschouwd. Politie, gemeente en 
jongerenwerk worden hierop aange-
sproken. Contact met de jeugd zelf 
is er weinig. De thema-avond moest 
daar ook verandering in brengen.

A ctieT eam Jongeren 
Het Actieteam Jongeren is een 
integrale samenwerking van de 
Gemeente De Bilt (waaronder de 
Wijkcontactambtenaar), jongeren-
werk, Vitras, politie en de SSW en 
heeft een integrale aanpak voor de 
overlast veroorzaakt door jongeren 
als doel. Het ActieTeam zelf komt 
eenmaal per maand bij elkaar. Daar-
naast is er wekelijks overleg tussen 
de Gemeente De Bilt, jongerenwerk 
en politie. Behalve dit team zijn er 
ook nog andere initiatieven die zich 
richten op het beperken van overlast. 
Het Zorgnetwerk 12+  bespreekt indi-
viduele jongeren en de extra zorg die 
zij nodig hebben. Dit overleg wordt 
gevoerd door de leerplichtambtenaar, 
jongerenwerk, politie en Vitras. Ook 
loopt er in de Gemeente De Bilt het 
Ouder Weet Project. Ouders blijven 

de eerst verantwoordelijken als het 
gaat om het gedrag van jongeren. 
Daarom moeten zij weten wat er op 
straat speelt, wat hun kinderen doen 
en waar ze elkaar ontmoeten. Op alle 
overlastgevende plekken noteert de 
wijkagent de namen van de jongeren 
die er zijn. Hun ouders ontvangen 
vervolgens een brief en bij het uit-
blijven van het gewenste resultaat 
ook een bezoek van de wijkagent, 
die ze dan gelijktijdig een informa-
tiepakket overhandigd.

N iet alleen zorgen 
Ernst Grevink (jongerenwerker) 
opent de avond, heet de aanwezigen 
welkom en stelt de andere afgevaar-
digden van het ActieTeam Jongeren 

voor. In zijn inleiding vertelt hij over 
de overlast en een aantal incidenten 
waaronder die van de tuinstoelen van 
pastor de Wit. Hij vertelt dat hij zich 
zorgen maakt over de overlast maar 
misschien nog wel meer om de jeugd 
zelf. In zijn contacten met de jeugd 
vind hij het opvallend dat jongeren 
weinig of geen contact hebben met 
de omwonenden. Als er overlast is 
wordt direct gebeld met de politie. 
Jongeren zoeken grenzen op en als 
ze daar niet op gecorrigeerd worden 
zullen die grenzen verlegd worden. 
De boodschap van Ernst Grevink is 
daarom om eerst de jongeren aan te 
spreken om hun gedrag want - en hij 
kent er velen - ze zijn vaak echt wel 
voor rede vatbaar. Het doel van de 

avond is eerst inventariseren wat er 
heerst onder de omwonenden en de 
jongeren en na de pauze proberen om 
oplossingen te vinden die de overlast 
kunnen verminderen.

Overlast en incidenten
Vervolgens krijgen pastor de Wit 
en Johan van Stralen het woord. 
Zij leggen uit dat er met regelmaat 
geluidsoverlast is door het oefenen 
van jongeren met hun scooters om 
slechts op é é n wiel te rijden. ‘Dat 
is echt een heel vervelend, onzalig 
geluid’. Maar als jongeren privé  ter-
rein op komen, tuinstoelen weghalen 
en deze vernielen, dan wordt er een 
grens gepasseerd, is zijn mening. 
‘Jongeren, dat soort dingen hoort 
gewoon niet’, richt de pastor zich 
tot de aanwezige jongeren. Vanuit de 
groep jongeren krijgt hij bijval: ‘Dat 
is een grens die we niet over moe-
ten gaan’. Vervolgens staan er twee 
jongeren op en zij vertellen geld te 
hebben ingezameld onder de jonge-
ren op het schoolplein om nieuwe 
stoelen aan te schaffen. Vier nieuwe 
stoelen konden worden gekocht. 
Ernst verwoordt hun gebaar: ‘Als 
groep voelden zij zich aangesproken, 
ook al hebben zij zelf hiermee niets 
te maken. Als groep hebben zij ook 
hun verantwoordelijkheid genomen. 
Respect, dit is een mooi gebaar’. Een 
terecht applaus vanuit de zaal is het 
gevolg. 

Overlast omwonenden, reacties 
jongeren
Daarna wordt er verder gepraat over 
de overlast, de belangrijkste punten 
zijn geluidsoverlast, vandalisme en 
kapot glas. Ook is het bekend dat 
vooral ouderen zich bedreigd voelen 
als er grote groepen staan. Ze zijn dan 
vaak geneigd om een andere route te 
lopen. Deze groep jongeren reageert: 
‘We willen best wel rekening met 
anderen houden, maar als we niets 
horen nemen we aan dat niemand 
zich aan ons stoort. Mensen hebben 

veel vooroordelen. Niet alles wat er 
over jongeren wordt geschreven is 
ook op ons van toepassing. Zo’n raar 
stukje over het incident bij de pas-
tor, zet alle jongeren in een kwaad 
daglicht. Kom gewoon even langs, 
maar dan wel gewoon en niet al bij 
voorbaat met een honkbalknuppel’. 
Ze vertellen ook nieuwe jeugd op het 
schoolplein aan te spreken op zaken 
die niet kunnen. Er zijn momenteel 5 
groepen jongeren die met regelmaat 
verblijven op het plein. Niet elke 
groep is door de aanwezige jongeren 
aan te spreken op hun gedrag. 

Oplossingen
De belangrijkste conclusie is om te 
blijven communiceren met jongeren. 
Spreek ze aan op hun overlastge-
vende gedrag, vraag bijvoorbeeld 
of het geluid zachter kan, zeg het 
glas even op te ruimen. Daarnaast 
komen de jongeren zelf met een 
mogelijke oplossing: ‘Geef ons een 
eigen plek, een JOP op een goede 
plek, waar we elkaar kunnen ont-
moeten en een biertje kunnen drin-
ken’. Wiebke Scheltema (Gemeente 
De Bilt) vertelt dit als een goed idee 
te beschouwen. Al heeft ze wel haar 
opmerkingen over alcoholgebruik op 
straat. ‘Op een schoolplein mag geen 
alcohol gedronken worden. Je bent 
dan in overtreding. Ook is men bezig 
met de voorbereiding van een wet 
die het gebruik van alcohol op straat 
helemaal verbiedt’. Wijkagent Hans 
Gies valt haar bij: ‘Ook een JOP is 
absoluut geen gedoogplek’. Afge-
sproken wordt dat de jongeren samen 
met de jongerenwerkers Wouter, Ilse 
en Hassan op zoek gaan naar goede 
mogelijkheden en regels omtrent het 
gebruik en de aanvraag van een JOP. 
Tot die tijd blijft het advies aan de 
(weinige aanwezige) buurtbewoners 
en aan alle betrokkenen en belang-
hebbenden ‘Meld uw klachten in 
eerste instantie direct bij de jongeren 
zelf’. 
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T hema-avond over schoolplein
door Marijke Drieenhuizen

Op 18 mei jl. ontvingen alle omwonenden van het vrij toegankelijke plein rond het scholencomplex in 
Maartensdijk een uitnodiging voor een thema-avond ‘Jongeren op het schoolplein’, op woensdag 10 juni 

2009 in het Sojosgebouw. Er waren die woensdag wel 10 jongeren maar slechts 3 omwonenden en een aantal 
andere geï nteresseerden waaronder F rans Poot, gemeenteraadslid voor D66.

E r w aren 10 jongeren, 3 omw onenden en een aantal andere geï nteresseerden, 
w aaronder Frans P oot, gemeenteraadslid v oor D66.

Open T uinendag
Het weer was prima en de tuineigenaren Lydia Jongerius, Nienke Kool en 
Gerard van Maarsenveen van de Distelvink 44 en 46 kregen afgelopen zater-
dag met regelmaat bezoekers in hun tuinen. Al vaker deden ze mee met de 
Open Tuinendag van Groei &  Bloei. Gemiddeld komen er 35 mensen de tui-
nen bezoeken. De beide tuinen lopen in elkaar over en zien er schitterend uit, 
maar zijn wel verschillend. De tip die meegegeven werd om steeds wisselde 
bloeiende planten in de tuin te hebben: Koop vanaf februari elke maand een 
bloeiende vaste plant. Het jaar erop kan dan met trots vastgesteld worden dat 
het werkt [ MD] . 

De beide tuinen lope n in elkaar ov er en zien er schitterend uit, maar zijn w el v erschillend

Computercursus
Op maandagochtend 6 en 13 juli 
organiseert de SWO een korte cur-
sus van 2 lessen, bestemd voor men-
sen die nog (bijna) niets van de 
computer weten en die eerst rustig 
in een korte cursus willen ervaren 
wat een computer is, voordat ze zich 
misschien opgeven voor een cursus 
in het nieuwe seizoen. De cursus 
vindt plaats in de Schutsmantel en 
de kosten bedragen € 20,00 voor 2 
keer (incl. koffie of thee).

Duoworkshop voor jong en oud
Een ontdekkingsreis door een 
wereld van geluid, beweging, vorm 
en kleur. Op dinsdagmiddag 7 en 14 

juli organiseert de SWO een work-
shop waarin een combinatie wordt 
gemaakt van dans en schilderen. Dit 
zal gebeuren onder leiding van een 
dansdocente en een beeldend kun-
stenaar. Deze workshop vindt plaats 
in SWO-centrum de Duiventil en is 
voor 7 personen van 8 tot 10 jaar 
en voor 7 personen vanaf 50 jaar. 
De kosten bedragen € 6,00 (incl. 
materiaal).

F rans - Y ves Duteil chante
Op dinsdagochtend 30 juni en 7 juli 
organiseert de SWO een zomer-
cursus Frans waarin ze ingaan op 
het leven en de chansons van Y ves 
Duteil. De cursus vindt plaats in de 
Duiventil en de kosten bedragen € 
10,00 voor 2 keer.

Mandala tekenen
Op donderdag 2, 9 en 16 juli orga-
niseert de SWO een cursus bloe-
menmandala’s tekenen. De cursus is 

van 10.00 tot 13.00 uur en de kosten 
bedragen € 21,00 voor 3 lessen. 

Z andschilderen
Op maandagochtend 6 juli wordt 
in SWO-centrum de Duiventil een 
workshop zandschilderen georga-
niseerd. Met gekleurd zand wordt 
een voorstelling aangebracht op een 
zelfklevende ondergrond. De kosten 
bedragen € 6,00 (incl. materiaal). 

T ekenen - Buitendagen
Op woensdag 1 en donderdag 2 
juli kunt u buiten tekenen bij de 
SWO. Dat wordt dit jaar gedaan op 
zorgboerderij Nieuw Bureveld. De 
kosten bedragen € 15,00 per dag 
(en € 10,00 voor een lunch op de 
boerderij). 

Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u terecht bij de receptie van De 
Duiventil, Jasmijnstraat 6 in De Bilt, 
telefoon: 030-2203490.



De voorjaarsnota vormt de grond-
slag voor de begroting 2010, die de 
gemeenteraad later dit jaar behandelt. 
De raad besprak op dinsdag 16 en 
donderdag 18 juni de voorjaarsnota 
2009 en stelde de nota uiteindelijk 
unaniem vast. Het college nam een 
amendement van CDA en D66 over 
om in plaats van 10.000 euro structu-
reel per jaar, 50.000 euro te storten in 
een fonds voor culturele evenementen. 
Een motie van GroenLinks& PvdA 
werd met steun van de VVD en D66 
aangenomen. In de motie wordt ver-
zocht om in samenwerking met de 
universiteit Utrecht en de provincie 
deel te nemen aan een proef om 
warmte te winnen uit de wrijving van 
verkeer met het wegdek. Het college 
zal de motie uitvoeren. 

Beschouwingen
‘Ik weet nog niet of het goed of slecht 
is’, zegt een moeder in de middeleeu-
wen als haar zoon zijn been breekt 
en dus niet op het land kan werken. 
Hij loopt daardoor echter ook een 
oorlog mis. Dé siré e Schmalschlä ger 
(GroenLinks& PvdA) gebruikt dit ver-
haal als metafoor voor haar beschou-
wing over de voorjaarsnota. Zij vraagt 
zich af of een korting op de bijdrage 
van de rijksoverheid goed of slecht 
is. ‘Het dwingt ons keuzen te maken 
en prioriteiten te stellen. Daar waar 
overvloed zorgt voor verkwisting, 
dwingt schaarste ons tot inperking 
en het maken van gefundeerde keu-
zes.’ Haar fractie kiest voor duurzame 
oplossingen. Anne Doedens (VVD) 
gebruikt spreekwoorden om de situ-
atie van dit moment te illustreren. ‘De 
oogst binnen voor de buien’. De frac-
tie van de VVD constateert dat er veel 
werk in uitvoering is in de gemeente. 
Doedens heeft echter ook nog wensen 
en vragen. ‘Aan de vruchten kent men 
de boom.’ Doedens somt een aantal 

vruchten op die het college kweekte 
en constateert dat er een heel rijke 
oogst is. Hij noemt ook de risico’s. 
‘Je kunt een euro maar é é n keer uit-
geven.’ De VVD vindt dat de coalitie 
veel goeds heeft gebracht.

Burger de klos
‘Kom tot de kern’, is het thema van 
het CDA. Cees Beringen bedoelt hier-
mee dat bewoners van kernen en wij-
ken vroeg moeten worden betrokken 
bij ontwikkelingen en moeten kunnen 
meesturen. ‘Het CDA kan niet anders 
concluderen dan dat de burger de klos 
is en dat een volgend college met een 
grote financiële erfenis belast wordt.’ 
Anneke van Heertum (D66) is tevre-
den met heel veel punten waarmee 
het college aan de gang is gegaan. 
De fractie heeft echter ook een aantal 
wensen. Van Heertum vindt dat met 
dit college de steven goed gericht is 
naar de toekomst. ‘Niet alleen finan-
cieel, maar ook in de realisatie van de 
vele projecten. Dit ingezette beleid 
zal de leefbaarheid in de gemeente in 
de toekomst zeer zeker verhogen en 
een impuls geven aan weer nieuwe 
ontwikkelingen.’ De SP wil dat het 
college bij het opstellen van de begro-
ting ken- en meetgetallen opneemt. 
‘Als het college of de collegepartijen 
vrezen dat hieruit de tegenvallende 
resultaten zullen blijken en zij hierop 
zullen worden afgerekend, dan kunt 
u zich eenvoudig niet beschikbaar 
stellen voor het volgende college. De 
SP is dan graag bereid om wel ver-
antwoordelijkheid te nemen’, aldus 
Etiënne van Buren.

Ondernemers
De conclusie van Bilts Belang op 
de voorjaarsnota is dat de gemeente 
in vergelijking met de omringende 
gemeenten steeds meer terrein ver-
liest. Ebbe Rost van Tonningen noemt 

het geen wonder dat ambtenaren deze 
gemeente niet aantrekkelijk vinden 
om te werken. Hij vraagt zich af waar 
de visie en het leiderschap van het 
college is en waar de kaderstellende 
taak van de gemeenteraad blijft. ‘Of 
vinden we het wel goed zo?  Bilts 
Belang niet.’ Van Nico Jansen (Chris-
tenUnie) mag de pot voor sociale 
voorzieningen best leeg raken. ‘Wie 
er recht op heeft mag het krijgen. 
Kost het meer dan moeten we als 
mede Biltenaren maar in de buidel 
tasten.’ John Slootweg (SGP) denkt 
aan een bedrijfscontactfunctionaris 
die ondernemers de weg wijst bin-
nen de gemeentelijke organisatie. Een 
persoon die een inschatting maakt 
van de haalbaarheid van een vraag en 
tracht de belangen van bedrijfsleven 
en gemeente zo goed mogelijk te 
behartigen en met elkaar in overeen-
stemming te brengen. Een interme-
diair tussen de lokale overheid en de 
ondernemer. ‘De stroperigheid waar-
mee men nu vaak te maken krijgt is 
velen een doorn in het oog.’

Boterzacht
Het college heeft de meeste vra-
gen die in eerste termijn gesteld zijn 
schriftelijk beantwoord. Op 18 juni 
wordt ook een aantal vragen monde-
ling afgedaan. ‘Maartensdijk kan het 
glas heffen’, zegt wethouder Mitten-
dorff als hij meedeelt dat het college 
zich positief heeft uitgesproken over 
het vrijmaken van de benodigde mid-
delen voor een extra kunstgrasveld 
voor Tweemaal Zes. ‘Het werd moge-
lijk omdat er een aantal structurele 
posten is geschrapt.’ In de tweede ter-
mijn van de behandeling van de voor-
jaarsnota stelt Doedens vragen over 
een eventuele sloop van De Vierstee. 
Tevens dringt hij aan op het invoeren 
van buurtpreventie. Het CDA noemt 
de voorgestelde ombuigingen boter-

zacht. Als je dat zegt moet je met 
alternatieven komen, vindt wethouder 
Kamminga. Slootweg dringt aan om 
de bedrijfscontactfunctionaris meer 
zeggingskracht te geven. Hij noemt 
Soest als voorbeeld. ‘Het kan beter.’ 

De Vierstee
De vraag van de VVD over een even-
tuele sloop van De Vierstee vindt 
wethouder Mittendorff voorbarig. Het 
gaat om een haalbaarheidsstudie, het 
in kaart brengen van mogelijkheden. 
‘Er staan twee scholen waar in de 
toekomst iets mee moet gebeuren en 
er staat een sporthal die gedateerd is, 
en waarin grote investeringen gedaan 
moeten worden. Als je dat in een 
gebied tegenkomt ga je kijken hoe 
je dat kunt oplossen. Het Groenhorst 

College wil een nieuwe sporthal bou-
wen en daar kijk je dan ook naar. 
Het gaat om een verkenning zonder 
conclusies. Als het financieel handig 
is om een bepaalde weg op te gaan, 
wordt dat aan de raad voorgelegd en 
wordt er draagvlak gezocht onder de 
bevolking.’ Burgemeester Gerritsen 
stelt dat buurtpreventie meer is dan 
het plaatsen van bordjes. ‘We moeten 
voorkomen dat de discussie er toe 
leidt dat we denken dat er nu niets 
gebeurt op het gebied van veilig-
heidsnetwerken. We pakken graag de 
suggestie op om de draad nog eens op 
te pakken, maar vanuit het bestaan-
de netwerk’, aldus de burgemeester. 
Hij heeft geen behoefte de taak van 
de bedrijfscontactfunctionaris aan te 
passen. 
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College bezorgt T weemaal Z es een 
warm bad

door G uus G eebel

Peter van Brenk toonde zich erg gelukkig toen sportwethouder Herman Mittendorff meedeelde dat er 
financië le ruimte gevonden was voor een kunstgrasveld voor korfbalvereniging T weemaal Z es. Van Brenk 
had daar als voorzitter van de Maartensdijkse vereniging op 1 1 juni tijdens de commissievergadering een 
pleidooi voor gehouden. Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2009 op 16 en 18 juni bleek dat er goed 

naar hem was geluisterd. 

E en gelukkige P eter v an Brenk met spor tw ethouder Herman Mittendorff.

N a een drukke av ond tot in de kleine uurtjes puf fen de bodes ev en uit.

I n de pr ov incie Utrecht is v olgens een artikel in E lsev ier de gemeente De Bilt de beste pl ek om te w onen. De gemeente 
staat in dit ov erzicht landelijk op de zesde pl aats. Het is de gemeente een traktatie w aard, dus krijgen de aanw ezigen 
bij de behandeling v an de v oorjaarsnota op 16 juni gebak bij de koffie. V oor zo’ n fraaie pl aats bij de top- 50 w il de 
gemeenteraad w el p oseren.  

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Het was een wat onverwacht artikeltje van Henk Broekhuizen, over de 
tuinstoelen van de pastor. 
Er gebeurt meer in dit dorp en elders, waar we ons bij afvragen, wat de 
bedoeling daarvan is: wil iemand zijn kracht tonen, een sluipoefening in het 
donker houden, of is er ‘s nachts rond é é n uur te weinig voor jongeren te 
doen in het dorp?  Niettemin, menigeen sprak me er over aan en de reacties 
werden gewaardeerd. 
Wat ik nog meer heb gewaardeerd, was de bijeenkomst in Sojos, die op 10 
juni jl. plaatsvond. Daar werd heel wat afgepraat: niet alleen over maar ook 
met jongeren en gelukkig klonk er naast ergernis ook wederzijds begrip.
Maar dat de aanwezige jongeren hun begrip ook toonden door een set 
tuinstoelen te kopen en aan mij aan te bieden, dat was hartverwarmend en 
veelbelovend. Ik weet zeker dat ze daarmee ook aan de onbekende daders 
te denken hebben gegeven. 
We hebben beloofd om op een mooie zomeravond samen in de pastorietuin 
hierover nog eens na te praten. Ik hoop wel dat dit niet ‘s nachts om é é n 
uur hoeft te zijn......

P astor G erard de W it, Maartensdijk



Goede huish. HULP gevr. voor 
6 uur p.w. in Groenekan. Tel. 
06-55376038

Wie wil mij HELPEN het huis 
schoon te houden eens per 
week voor 5 uren?  €  60,-. Tel. 
035-5771623 / 06-13730872 
Holl. Rading. 

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

3 Lieve boerderij kittens 6 wkn 
oud. De kittens zijn heel mak 
gemaakt door kinderen die 
veel met ze spelen. Tel. 030-
6375390

Creative WORKSHOPS, kin-
derfeestjes, bloemwerk voor 
alle gelegenheden. Info of 
reserveren: www.dynamic-cre-
ations.nl of 06-30037748

Gratis afhalen 2 parkieten met 
kooi. Tel. 030-2285698

Zomervakantie BETTY ’S 
CORNER: 12 juli t/m 3 augus-
tus. Reserveer nu!  Bel voor een 
afspraak: 06-33722022
Zorg voor uw haar!

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

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 %  .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl
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Brats forever Diamonz voor 
PS2 €  12,50. Mijn paarden-
stal voor wii €  25,50. Horsez 
plezier voor PS2. €  12,50. De 
legende van Spyro de eeuwi-
ge nacht voor PS2. €  28,50. 
Spyro een draak is geboren. €  
18,50. Tom &  Jerry voor PS2. €  
12,50 Crachs of Titans. €  17,50. 
Crazy taxi. €  9,50. Spongebob 
de film voor de PS2. €  16,50. 
Als je een spelletje voor Wii of 
PS2 wilt kopen, bel dan naar 
0346-213204 Na 17.00 uur

KLEEDPERS €  100,-. Fiets. €  
25,-. Tel. 0346-212708

Essen 7 bomen 5 mt. hoog. €  
2,- p.s. Zelf uitgraven en ver-
voeren. Tel. 035-5771925

Skeelers mt 34 en mt. 37. €  10,-. 
per paar. Tel. 06-12718763

Rubberen paardrijlaarzen mt 
37/38. € 10,-. Paardrijbroek 
katoen mt. 164. €  10,-. Tel. 
06-12718763

Fietsendrager Twinny-load. 
€  15,-. Tel. 0346-213528 (op 
trekhaak). 2 fietsendragers voor 
dakdrager, gratis. Tel. 0346-
213528 

Te koop gevraagd loop/sloop 
en schade AUTO’S, busjes, 
vrachtwagens, bedrijfswagen 
en pick-ups, tractoren, hef-
trucks, caravans en aanhangers. 
Tel. 06-27500115

T e koop aangeboden

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

F I ET S SERVI CE CEN T RU M MA A RT EN  V. DI JK
G RU T T OL A A N  1 8  T el.0 3 46 -2 1 2 2 6 7
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock Rose - Maartensdijk. T el. 
0 6 -5496 7 98 5

L eg in 42  dagen het fundament voor een lichamelijk betere 
toekomst!  Zie www.weethoejeeet.nl, kenmerk enny.boogaard. 
Programma kan gunstige invloed hebben op darmfunctie, over-
gewicht, cholesterol, bloeddruk, nachtrust, bloedsuikerspiegel, 
spieren, gewrichten, overgang, energie en vitaliteit, enz. Info/
afspr.: 0346-212687 of em.boogaard@planet.nl

Personeel gevraagd 

Diversen 

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE 
BIJVERDIENSTE?!

Heb je interesse of wil je meer weten?
Bel 0346-211992

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan
0346-211992

Wij zijn op zoek naar een bezorger 
die wekelijks de krant wil 

rondbrengen in een gedeelte van 
Bilthoven noord.

De bezorging is op woensdag.
De kranten worden bij je thuis 

aangeleverd.

Kom ons team versterken!
50+ ook welkom.

T e koop gevraagd

Personeel aangeboden

F OU T E F A MOU S in Sojos
F eest voor én door jongeren

door Marijke Drieenhuizen

Babette T ang uit Maartensdijk gaat door met het organiseren van feesten voor en door jongeren in de 
leeftijd van 13 tot en met 17 jaar. Deze keer wordt ze geholpen door haar vriendin van school

Malisa Bedet en Kelly F luit. Vrijdag 2 6 juni staat er weer een F A MOU S gepland in Sojos.
Dresscode F OU T , muziekkeuze F OU T .

Feesten voor jongeren in deze leef-
tijdcategorie worden bijna altijd 
georganiseerd door ouderen. Nooit 
door de jongeren zelf. Babette staat 
op het standpunt dat alleen zij, als 
jongere behorend tot deze leeftijds-
groep, exact weet wat wel en niet 
hoort bij een goed feest. Daarom 
regelt ze zelf de door haar opge-
zette FAMOUS feesten. Natuurlijk 
drugs- en alcoholvrij.

T hema F OU T
Het thema deze keer is Fout. ‘Dus 
voor de kleding, felle kleuren, hot-
pants en alles wat eigenlijk niet 
bij elkaar past. Muziek is van de 
jaren tachtig maar zeker Grease 
en The Pointer Sister en natuurlijk 
niet te vergeten Apres Ski’, somt 
Babette op. ‘Veel mensen hebben 
al aangeboden om te helpen en dat 
is toch leuk. Zo krijgen we echt 
een feest voor en door jongeren’. 
Ze onderhoudt goede contacten 
met haar sponsors die ook deze 
keer weer meedoen. De mooie pos-
ters, gesponsord door 030 Copy 

en Print Service, hangen tot in 
de wijde omgeving. Babette zit 
in de derde klas van de Savornin 
Lohman School in Hilversum. ‘Ik 
moest een stageplek zoeken voor 
mijn sectorwerkstuk, welke gelijk 
ook als Maatschappelijke Stage 
kon gelden. Daarom loop ik nu 
stage bij Sojos en organiseer dit 
feest. Als ik klaar ben met school 
wil ik cursussen gaan volgen die te 
maken hebben met horeca en orga-
nisatie. Want dit is wel wat ik leuk 
vind: feesten organiseren. Alcohol 
en drugs zijn niet toegestaan. Mer-
ken we het, dan is hun feestje bij 
ons over’.

www.famous-party .hyve s.nl
Via de site is ook te zien hoe er 
een kaartje kan worden gekocht. 
‘We zitten zelf in Hilversum op 
school en daar verkopen we zelf 
kaarten voor vijf euro per stuk. 
Goede vrienden van ons zitten op 
andere scholen rond Maartensdijk 
en zij verkopen ook kaartjes voor 
ons. In Maartensdijk kun je kaart-

jes kopen bij Peet en Sojos. De 
resterende kaartjes worden vrijdag 
26 juni aan de deur verkocht. We 
rekenen zelf op 100 jongeren. En 
die krijgen echt een super feest’, 
vertelt Malisa. Het feest duurt van 
20.00 tot 23.45 uur. ‘Om 24.00 uur 
moet iedereen van het Sojosterrein 
af zijn en dat gaat lukken, ook al 
hadden we liever gehad dat het wat 
langer mocht duren’. 

Sojos
Wouter van der Horst (beheerder 
van het Sojosgebouw) is zeer te 
spreken over het initiatief van de 
meiden. ‘We gaan samen maar 
eens praten of het niet mogelijk 
is om elke maand een Famous 
feest te realiseren. Zo hoort het 
toch: jongeren die zich inzetten 
voor jongeren. Ook de doelgroep 
is prima. Jongeren horen elkaar 
te ontmoeten en plezier te maken. 
Wij hebben de ruimte. Het past 
helemaal’.

Het FAMOUSthema deze keer is FOUT. Babette Tang (rechts) en Malisa Bedet 
in hun foute outfit.

‘Kinderdisco’ Westbroek
Discoavonden voor jongeren waren er al eerder in het Dorpshuis van West-
broek. De jeugd t/m 18 jaar van het dorp kwam er graag. Toen was het eind 
2007 opeens afgelopen. Het bestuur trok de stekker er uit na klachten van 
omwonenden. Vrijdag 26 juni a.s. is er weer een discoavond voor jongeren van 
7 t/m 16 jaar, georganiseerd door Josine Hartog, Bob Hartog, Wim de Graaf en 
Danny Liersen.

De initiatiefnemers worden bijgestaan door Wouter van der Horst, vrijwilliger 
van de Stichting Animo. Deze instelling zorgt voor de technische faciliteiten 
zoals de geluidsinstallatie en verlichting. Wouter zelf is daarbij ook diskjockey. 
De dansfeesten vinden plaats in het café gedeelte van het dorpshuis. Dat is niet 
zo groot maar wel gezellig. Precies geschikt voor de twee groepen jongeren 
waar men op mikt. Van 19.00 uur tot 20.30 uur zijn de kinderen van 8 tot 12 jaar 
welkom en om 20.45 uur de jeugdigen van 13 tot 16 jaar. De laatste worden tot 
23.30 bezig gehouden. De initiatiefnemers doen alles zelf, daarbij ondersteund 
door stichting Animo en Wouter van de Horst. ‘Dit is echt voor de jeugd t/m 16 
jaar van Westbroek’, vertelt Wim de Graaf. 
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T weemaal ( Z es)  succes voor 
Maartensdijkse jeugd

De jeugdteams F1 (BlueElle Middendorp, Didier Moggré  , Marieke Oelde-
rik, Marlijn Mosterd, Tessa van Dijk en Thimo Schouten en coach Domi-
niq ue Willemse) en F2 (Dennis de Kruijff, Ilse Ploeg, Noortje Brinksma, 
Sanne Spronk en Wessel Plate en coaches Mabel van Ginkel en Luke van 
Kouterik) waren jl. zaterdag uiterst succesvol op een toernooi bij het Apel-
doornse Atalante. Er waren voor beide teams tal van overwinningen in de 
poulewedstrijden, waardoor er zelfs een onderlinge kruisfinale ontstond, 
welke door de F1 werd gewonnen. Toen deze horde was genomen stond 
niets meer een toernooioverwinning de F1 in de weg. Beide Maartens-
dijkse teams hadden zoveel punten in de poulewedstrijden verzameld dat 
Tweemaal Zes uiteindelijk ook de club-wisselbeker mee naar huis mocht 
nemen.

De 24s te editie v an het R abobank Stratenkorfbaltoernooi in W estbroek 
kende 8 deelnemende teams en w erd zaterdag 13 juni op de v elden v an DOS 
gespe eld onder ideale w eersomstandigheden. W innaar v an het toernooi 
w erd een team dat v oor de eerste keer mee deed. Het team w as samenge-
steld door Sara G root en bestond uit niet bij elkaar in de straat w onende 
spe lers;  Div ersity  w as dan ook een juist gekozen naam.

Maartensdijkers bij Europacup I nline-hockey
door Henk v an de Bunt

De inline-hockeyve reniging U trecht Disaster is vorig weekend 5e geworden bij de Europacupwedstrijden 
voor jeugd onder 13 jaar. Dit is echt in inline-hockey zeer verrassend, aangezien N ederlandse teams nooit 

hoger zijn gekomen dan een 7 e plaats in het verleden en dat was al verrassend te noemen. Vier van de twaalf 
spelers uit het team van U trecht wonen in een van de vier kernen van voormalig Maartensdijk.

Inline-hockey is een snelle flitsende 
sport, overgewaaid uit de Verenigde 
Staten. Er wordt gereden op inline 
skates (of soms op rolschaatsen) en 
gespeeld met een hockey-stick en een 
zogenaamde now-bounch bal. Het 
lijkt verder veel op ijshockey met 
vergelijkbare regels en bescherming. 
Deze sport is een contactsport waarbij 
behendigheid op de skates en balvaar-
digheid centraal staan. 

G emengd
De sport wordt zowel door jongens 
als ook door meisjes beoefend. Een 
team bestaat uit minimaal acht spe-
lers, waarvan er vier op het veld 
staan. Daarnaast heeft ieder team 
een goalie. De sport wordt (ook) in 
competitieverband gespeeld. Tevens 
worden er toernooien georganiseerd. 
Het is ook mogelijk om inline-hockey 
recreatief te spelen. Een wedstrijd 
begint met een face-off: de aftrap 
in inline-hockey, waarmee ook elke 
spelhervatting begint. Tijdens een 
face-off proberen de centre-spelers 
van elk team de puck te bemachtigen 
door hem te passen naar een team-
genoot. Er zijn twee scheidsrechters. 
Een veld is 40 meter bij 20 meter met 

er om heen een boarding, die 125 
centimeter hoog is.

Kansrijk
Utrecht heeft van beide finalisten 
maar met 1 doelpunt verschil ver-
loren en had echt kansen om deze 
wedstrijden te winnen. Ook is de 
(Utrechtse) keeper Dylan van Kooten 
(11 jaar) als beste keeper van het 
toernooi uitgekozen. Justus Bos (11 
jaar, Maartensdijk), Jule v. Basten (12 

jaar, Westbroek), Casper Oggel (11 
jaar, Holl. Rading) en Niels Oggel (13 
jaar, Holl. Rading) vormden de Biltse 
inbreng in het team. Het afgelopen 
weekeinde nam de club met spelers, 
ouder dan 18 jaar, deel aan een inter-
nationaal vriendschappelijk toernooi 
in Utrecht van het hoogste nivo en in 
week 27 gaat Utrecht Disaster naar 
Kaarst in Duitsland om met de jeugd 
nog een stunt neer te zetten.

V .l.n.r. N iels Oggel, C aspe r Oggel en J ustus Bos v ormen samen met de niet 
aanw ezige J ule v an Basten de Maartensdijkse inbreng in de succesv olle club 
Disaster.

Tijdens het laatste korfbalweekend 
werden er maar liefst vier teams kam-
pioen bij korfbalvereniging DOS. 
Senioren 3 werd door middel van een 
16-5 overwinning op TZ uit Maar-
tensdijk kampioen. Volgend seizoen 
speelt het team een klasse hoger. 

De B1 won ook ruim. Dalto uit Drie-
bergen werd overduidelijk met 18-2 
teruggewezen. De C2 moest tegen 
een bekende tegenstander. In en tegen 
Huizen werd keurig de ‘nul’ gehou-
den. De 0-3 uitoverwinning was vol-
doende voor de titel. 

De allerkleinsten wisten gelijk al in 
hun eerste korfbalseizoen kampioen 
te worden. Met een mooie 8-4 over-
winning op Synergo was de titel bin-
nen.

V .l.n.r. coaches L uc den Otter en 
Marcel Sodaar. V oorste rij:  E smee de 
W aal, C arlijn L enssinck, L otte Steke-
lenburg, J uulte v an Barnev eld,  K ris 
Boere en E rik v an Oostrum.

V .l.n.r. P auline v an V liet, N ienke V erkroost, G erda L am, coach Dirk- J an v an 
Barnev eld, L aura Dijkstra, coach P etra de R ooij, R ianne de Bree, E v i den 
Uijlen N icole L am. V oorste rij:  Bob Hartog, N iels Boere,  J elle de J ong en 
G erben G rootendorst.

V .l.n.r. coach R enske V alk, Marjolein v an Z ijtv eld, Fieke v an K laren, Dagmar 
N oordermeer, J acque line Oudshoorn, Marjolein v an V liet en coach Marjolijn 
G roenev elt. V oorste rij:  Tim N ap, J eroen G root, R obin de R ooij en Danny  
L am.

Kampioenenparade bij DOS

L oonbedrijf J. Veldhuizen 
Hoofdsponsor van DOS

Een aantal maanden geleden gaf de huidige Hoofdsponsor van de West-
broekse korfbalvereniging DOS - Prince Productions - aan vanwege een 
wijziging in de bedrijfsvoering na 12 jaar de sponsoractiviteiten aan te 
willen passen. De sponsorcommissie van DOS had de niet geringe taak een 
opvolger te vinden. 
 
In Loonbedrijf J. Veldhuizen is een waardige opvolger gevonden. Eigenaar 
Jaap Veldhuizen is nu nog shirtsponsor van het vierde seniorenteam, maar 
verruilt dit voor het sponsorschap van de hoofdmacht. De komende vier 
seizoenen siert de naam van Veldhuizen de shirts van het vlaggenschip van 
DOS. 

N aamvoering
Zoals zoveel Westbroekse bedrijven is Loonbedrijf J. Veldhuizen al jaren 
combisponsor bij korfbalvereniging DOS. Behalve voor reclame langs het 
veld en voor advertenties in de DOSkrant, betaalt Jaap Veldhuizen nu ook 
voor de naamvoering van zijn bedrijf door het eerste team van DOS. Vorige 
week zaterdag, in de rust van de wedstrijd van DOS 1, ondertekende Jaap 
Veldhuizen de sponsorovereenkomst. Het bestuur van DOS is verheugd met 
deze samenwerking. [ MD]

J aap V eldhuizen, de nieuw e Hoofdspons or v an de korfbalv ereniging DOS 
met dochter E v i, achter zijn reclamebord.
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Wie zal er in de gemeente om malen

dat Utrecht de OZB hier komt halen

want wat je ook vindt

het wordt toch wel geïnd

zoals altijd met belasting betalen

G uus G eebel Limerick

Boerderij in de kijker
door Marijke Drieenhuizen

Sinds dit voorjaar werken Evert en Heleen Blauwendraad, Kooidijk 9 te Westbroek mee aan het project 
‘Boerderij in de kijker’; een initiatief van verschillende samenwerkende natuur- en milieueducatiecentra. Juf 
Marlies van Basisschool De witte Roos uit Maarssenbroek is met haar leerlingen van groep 4 en 5 één van de 

eerste bezoekers.

Het project is in 2005 opgestart en 
bestaat uit twee verschillende lespak-
ketten voor basisschoolleerlingen met 
lesboekjes en werkbladen voor op 
school, gecombineerd met een bezoek 
aan een boerderij waar ook opdrach-
ten uitgevoerd kunnen worden. Deel-
nemende boeren en boerinnen hebben 
voor deelname een opleiding gevolgd 
tot professionele educatieboer. In de 
regio doen 22 bedrijven mee aan dit 
project, samen kunnen zij ongeveer 
300 groepen per jaar rondleiden.

Voedsel 
Het belangrijkste doel van dit educa-
tieve project is om kinderen te laten 
zien waar veel van ons dagelijkse 
voedsel vandaan komt en dus wat 
er leeft en groeit op een boerderij. 
In de lessen op school hebben de 
leerlingen van De witte Roos geleerd 
welke werkzaamheden een boer moet 
verrichten om voedsel te produceren. 
Tijdens het bezoek aan de boerde-
rij starten Evert en Heleen met een 
rondleiding. Evert heeft speciaal voor 
deze groep een aantal koeien nog niet 
gemolken. De kinderen mogen kijken 
bij de melkmachines en voelen hoe 
hard er via de machine gezogen wordt 
aan de uiers om er melk uit te krijgen. 
Ook voelen ze de temperatuur van de 
melk, ze zijn verrast dat het lekker 
warm aanvoelt. Heleen wijst ze na 
afloop van het melken op de rangorde 
die binnen de groep koeien heerst. 

Na het melken lopen de koeien naar 
de stal in afwachting om naar buiten 
te gaan. Altijd gaat dan dezelfde koe 
vooraan staan en ook voor de andere 
koeien is duidelijk hoe de volgorde 
is. De rondleiding wordt afgesloten 
met een bezoek aan de schapen en 
lammetjes in de wei. Heleen neemt 
twee flesjes mee om de lammetjes te 
voeren. Zowel de juf, als de begelei-
dende ouders en de kinderen genieten 
zichtbaar. 

Opdrachten
Daarna volgt een aantal opdrachten 
op het erf, in de stallen en in het wei-

land. De leerlingen gaan in groepjes 
deze opdrachten uitvoeren en zullen 
daardoor een nog beter beeld krij-
gen van het werk en het leven op 
een boerderij. Heleen is enthousiast, 
vooral ook omdat ze een duidelijke 
taak in het geheel heeft. ‘Juist het 
educatieve karakter van dit project 
spreekt ons aan’. Dit project richt 
zich voornamelijk op scholen in het 
noordwesten van Utrecht. Scholen uit 
de gemeente De Bilt zijn veelal aan-
gesloten bij Natuur en MilieuCom-
municatiecentrum Zeist; zij doen niet 
mee met dit project.

Boer E v ert Blauw endraad heeft spe ciaal v oor deze groep een aantal koeien 
nog niet gemolken. De kinderen mogen kijken bij de melkmachines en v oelen 
hoe hard er v ia de machine gezogen w ordt aan de uiers om er melk uit te 
krijgen.

E r is brand gew eest in de bibliotheek en dansschool aan de Alfred N obel-
laan, w aardoor de Biltse v estiging rook-  en w aterschade heeft opge lope n. De 
gehele collectie is daardoor helaas v erloren gegaan.

In de nacht van 15 op 16 juni is er 
brand geweest in de bibliotheek en 
dansschool aan de Alfred Nobellaan. 
De gemeente is inmiddels begon-
nen met opruimwerkzaamheden. Na 
onderzoek is gebleken dat het dak van 
het gebouw hechtgebonden asbest 
bevat. 

Door de brand zijn scherven daarvan 
op het fietspad en in het aangelegen 
plantsoen terecht gekomen. Hechtge-
bonden asbest is niet schadelijk voor 
de gezondheid. Asbesttechniek De 
Jong BV heeft inmiddels de scherven 
op het fietspad opgeruimd en start nu 
met het verwijderen van de beplan-
ting in het plantsoen. 
De gemeente gaat op een later tijdstip 
verder met de werkzaamheden aan 

en rond het pand. Tot dinsdag 23 juni 
bleef het gebouw afgezet met hekken 
en linten waarop de waarschuwing 
voor asbest staat aangegeven.

Collectie
Door de brand heeft de bibliotheek 
De Bilt brand rook- en waterscha-
de opgelopen. De gehele collectie 
is daardoor helaas verloren gegaan. 
Het zal enige tijd kosten voordat de 
schade volledig hersteld en het gehele 
gebouw gereinigd is. De bibliotheek 
zal daarom in ieder geval tot en met 
de zomervakantie gesloten blijven. 
Geleende boeken of andere materia-
len van de bibliotheek De Bilt kun-
nen worden ingeleverd bij de biblio-
theek in Bilthoven, De Kwinkelier 
20. Mocht deze locatie te ver zijn, 

dan kan gebruik worden gemaakt de 
tijdelijke dienstverlening in woon- en 
zorgcentrum Weltevreden, Prof. Dr. 
P. J. W. Debeyeweg 1 in De Bilt. Hier 
kan men ook terecht voor het inleve-
ren van de geleende materialen. 

Boekendienst
Klanten van de bibliotheek in De Bilt 
kunnen vanzelfsprekend terecht bij 
de bibliotheek Bilthoven, De Kwin-
kelier 20. Iedereen die problemen 
heeft met vervoer naar de bibliotheek 
kan (tijdelijk) gebruik maken van 
de Boekendienst aan Huis. De boe-
ken worden dan door een vrijwilliger 
gehaald in de bibliotheek en bij de 
cliënt thuis gebracht. Deze dienst-
verlening is gratis voor leden van 
de bibliotheek. Voor meer informatie 
over deze dienstverlening: tel. 030 
2257723 of a.weerdenburg@biblio-
theekdebilt.nl. Voor actuele informa-
tie website www.bibliotheekdebilt.nl

Brand bibliotheek De Bilt

Presentatie talentopleiding 
Biltse Muziekschool

Sinds 2007 kent de Biltse Muziekschool een Talentopleiding. Deze is 
bestemd voor leerlingen t/m 18 jaar die zich onderscheiden door aanleg en 
inzet. De leerlingen moeten voldoen aan passende kwaliteitsnormen betref-
fende de vorderingen. 

Acht leerlingen zijn voor het cursusjaar 2008-2009 toegelaten tot deze spe-
cifieke Talentopleiding. Het betreft Aleid Langen (10 jaar) - viool, Mirte 
van Hout (11 jaar) - blokfluit, Lea Hemmerlin (12 jaar) - klarinet, Eline 
Minjon (13 jaar) - dwarsfluit, David Crommentuijn (13 jaar) - dwarsfluit, 
Camille Beurret (13 jaar) - cello, Femke van Hout (14 jaar) – harp en Domi-
nic Hannawi (15 jaar) - piano. Zij spelen in een gevarieerd programma 
werken van o.a. William Byrd, Darius Milhaud en Felix Mendelssohn. De 
Talentopleiding wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van Tap Uit-
vaartzorg te Bilthoven.

Presentatie
De slotpresentatie van de Talentopleiding 2008-2009 vindt plaats op zondag 
28 juni om 15.00 uur in de Julius Röntgenzaal van de Biltse Muziekschool 
De Kwinkelier 47 te Bilthoven. Na afloop van het concertprogramma 
nodigt de muziekschool u uit na te praten met een hapje en een drankje. 
www.biltsemuziekschool.nl

Dav id C rommentuijn (fluit) en Femke v an Hout (harp)

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrij.
3-7

9,95

Do.
25-6

Woe.
24-6

Vrij.
26-6

9,95

Saté met friet en sla
of

Zalmforel met dille olie

Gebakken zeewolffilet
met kreeftensaus

of

Entrecôte met knoflooksaus

Zatedag 27 juni zijn wij i.v.m. onze jaarlijkse 
personeelsdag de gehele dag gesloten!!

Do.
2-7

Woe.
1-7

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

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

3,49

Weekend topper

verse Scholfilet

nu 250 gram 4,72




