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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

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Meijers en Zn BV
Installatiebedrijf
G as-W ater-C V en
Onderhoud
Sanitair installaties
L oodgieterswerk-dakwerk

G roenekan 0346 - 21 12 91

Vrijdag 1 mei is ons kantoor gesloten
Mail gerust naar info@ vierklank.nl

Maandag 4 mei staan we u graag weer persoonlijk te woord 
op 0346 21 19 92.

Koninginnedagprogramma
op pagina 6 en 7

Burgemeester Gerritsen stelt dat het 
college in relatie met de gemeente-
raad een nadrukkelijke rol heeft bij 
het vragen van kaders en begrotings-
ruimte om het beleid uit te voeren. Die 
rol is er ook bij het verantwoording 
afleggen over het gevoerde beleid. 

‘H et college heeft als uitvoerder van 
gemeentelijke regelgeving ook een 
rechtstreekse relatie met de bevol-
king. De gemeente streeft ernaar 
inhoud te geven aan de relatie naar 
de bevolking en daarbij maximaal 
transparant te opereren. H et gaat niet 
zozeer over de rol van de gemeente-
raad als het gaat over het toetsen van 
gevoerd beleid. H et gaat ook over 
het inhoud geven aan de relatie van 
de gemeente met de bevolking. Er 
gebeurt heel veel in de gemeente op 
basis van wat de gemeenteraad heeft 
vastgesteld en door het college wordt 
uitgevoerd. Bij het verschijnen van 
de jongste begroting is gezegd dat we 
dat zouden moeten markeren en daar-
bij ook een aantal geluiden vanuit de 
bevolking moeten plaatsen. Dat is op 
de betreffende hartpagina te lezen.’

Kosten
De publicatie heeft 11.500 euro 
gekost. H et bedrag komt uit een 
budget van 200.000 euro dat jaar-
lijks voor publiekscommunicatie bij 
de begroting wordt vastgesteld. U it 
dat budget worden verder folders, 

de gemeentepagina’s en publieks-
voorlichting betaald. Johan Slootweg 
(SGP), de indiener van de vragen, ziet 
de pagina toch meer als een politieke 
verantwoording van de collegepartij-
en. Ebbe Rost van Tonningen spreekt 
van propaganda. Gerritsen stelt dat 
het college niets te maken heeft met 
de coalitie of de oppositie. ‘H et col-
lege heeft te maken met de raad. H et 
college voert uit binnen door de raad 
vastgestelde kaders. De meerderhe-

den zijn vaak breder dan die van de 
coalitie.’ Gerritsen zegt dat hij in de 
hartpagina geen zaken voor de geest 
kan halen die wie dan ook in deze 
raad zozeer op de ziel trappen dat ze 
daardoor tekort gedaan worden. ‘H et 
college heeft op de pagina uitsluitend 
zaken naar voren gebracht die door de 
raad zijn vastgesteld en waarvan de 
raad heeft gevraagd die uit te voeren.’ 
Propaganda vindt burgemeester Ger-
ritsen in dit verband een naar woord.

‘ Partijpolitieke profilering 
uit de gemeentekas?’

door Guus Geebel

De gezamenlijke oppositiepartijen in de gemeenteraad stelden op 23 april vragen over de hartpagina 
in de Bitsche C ourant en De Vierklank van 8 april. Onder de titel ‘ C ollege op koers’ geven B en W  

op die pagina informatie over zaken die in de gemeente spelen. SG P, C DA, SP, Bilts Belang 
en de C hristenU nie vinden de inhoud een hoog politiek gehalte hebben. 

De hartpagina zou daarom niet met gemeenschapsgeld moeten worden betaald.

De oppositieleiders Ebbe Rost van Tonningen (Bilts Belang), 
Cees Beringen (CDA), Nico Jansen (ChristenU nie), Etië nne van Buren (SP ) en 
Johan Sl ootweg (SG P ). 

U it de gemeenteraad van 23 april
De gemeenteraad besloot unaniem een krediet van 50.000 euro beschikbaar 
te stellen voor de uitbreiding van de formatie van de Buitengewoon opspo-
ringsambtenaren (Boa’s). ‘H iermee gaat een langgekoesterde wens van het 
C DA in vervulling’, aldus Pieter van Maaren. H ij vindt dat de Boa’s zowel 
preventief als repressief moeten optreden. Anneke van H eertum vindt wel 
dat voorkomen moet worden dat de politie taken afschuift naar de Boa’s. 
Maaico Maarsen (SP) mist wat elementen in de evaluatie. Nico Jansen 
(C hristenU nie) wil de Boa’s als blauw op straat zien en niet in de auto. 
Anne de Boer (GroenL ink& PvdA) complimenteert politie en Boa’s met hun 
inzet. ‘De politie is je beste vriend, behalve als je wat op je kerfstok hebt.’ 
Ook Anne Doedens (VVD) en Ebbe Rost van Tonningen (Bilts Belang) 
zijn buitengewoon blij met de Boa’s. Burgemeester Gerritsen constateert 
een raadsbrede steun voor de derde Boa. H ij voelt niets voor quot a voor het 
uitschrijven van bekeuringen zoals Van Maaren opperde. ‘Een bekeuring 
betekent een straf. De handhavingscapaciteit neemt overigens door een 
extra Boa toe en langs die weg worden wellicht meer bonnen uitgeschre-
ven, die overigens niet ten goede van de gemeente komen.’ Gerritsen stelt 
nadrukkelijk dat ook de kleine kernen door de Boa’s worden bediend. 
Een motie van Maaico Maarsen (SP) die wegens het ontbreken van achter-
liggende informatie op 26 maart was ingetrokken, werd opnieuw ingediend. 
In de motie wordt de raad gevraagd de VNG duidelijk te maken dat een ver-
zoek om de bezoldiging van politieke ambtsdragers te verhogen vanwege 
de economische crisis niet gepast is. Anneke van H eertum stelt dat het om 
een afspraak van zeven jaar geleden gaat. Johan Slootweg (SGP) vindt dat 
met deze motie gesuggereerd zou kunnen worden dat de raad het loon kan 
beoordelen. ‘Daar wil ik in welke richting dan ook geen invloed op uitoefe-
nen.’ De motie kreeg geen steun van de overige fracties. [ GG]  

Benefiet De Nijepoort

Basisschool De Nijepoort kijkt met veel genoegen terug op de afsluitings-
avond op 23 april van het Afrikaproject. I edereen was enthousiast, het was 
heel gezellig, het weer werkte mee en er werd een gigantisch bedrag bij 
elkaar gebracht van netto € 2.107,95. 
Dit bedrag zal worden besteed diverse projecten waar Anne van der Helm 
(dochter van een van de leerkrachten) de komende twee maanden in Zuid 
Afrika bij betrokken zal zijn, zoals daar zijn Mother of P eace en de stichting 
Be More. De ex acte besteding van het geld is te volgen via haar weblog 
www.annevanderhelm.helptmee.nl. [ HvdB]  



Op dinsdag 5 mei 2009 hoopt een 
flink aantal jongeren een sponsor-
tocht te lopen. Deze tocht is onge-
veer 20 kilometer lang en voert o.a. 
langs Wasmeer, é é n van de vele 
parels in de omgeving van Maar-
tensdijk. 

Voor deze tocht worden sponsors 
gezocht. Sponsorgiften zijn aftrek-
baar van de belasting omdat de 
organiserende H .C .R. (C ommissie 
Oost-Europa, Maartensdijk) aange-
merkt wordt als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling. 

De gehele opbrengst is bestemd 
voor een opvanghuis voor verwaar-
loosde/ mishandelde jongeren in 
Roemenie. 

Voor meer informatie: Arie Vonk 
Noordegraaf (tel. 06  146 7 86 7 2), 
Jan Vonk Noordegraaf (tel. 06  
17705333)  of e-mail
sponsortocht2009@ live.nl.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

3 mei - 9.30 uur en

Kapel H ollandsche R ading
3 mei - 11.00 uur 

Ds. B. H engeveld, H uizen

St. Maartenskerk Maartensdijk
2 mei - 19.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

3 mei - 10.30 uur

Gezinsviering, Pastor de Wit

Protestantse G emeente 
De Boskapel G roenekan

Grothelaan 1a

3 mei - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P.K.N. - H erv. Kerk G roenekan
3 mei - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C . H oogerwerf, Groenekan

H ersteld H ervormde Kerk 
G roenekan

Groenekanseweg 32  

(De Nijepoortschool)

3 mei - 10.30  en 18.00 uur

Ds. J.D. H eikamp, Staphorst

Ned. G er. Kerk W estbroek
3 mei - 10.00 uur

Prof. Smalhout, Bosch en Duin

3 mei - 18.30 uur

Ds. W.D. Duvekot, U trecht

P.K.N. - H erv. Kerk W estbroek
3 mei - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P.K.N. - H erv. Kerk 
L age Vuursche 

3 mei - 10.00 uur

Ds. J.F. Schuitemaker, Nunspeet

3 mei - 18.30 uur

Ds. J. Broekhuis, Barneveld

Onderwegkerkje Blauwkapel
3 mei - 9.30 en 10.30 uur

Drs. P.D.D. Steegman

Oecumenische dienst
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Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van H aren

G especialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/ Wilsbeschikking U itvaart 

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

* 10 maart 1921   † 24 april 2009

 Mijn genade is u genoeg.
 2 Korintiërs 12: 9

Na een arbeidzaam en gelukkig leven met kinderen, klein-, 
achterkleinkinderen en allen die hem dierbaar waren, is van ons 
heengegaan mijn lieve partner, onze zorgzame vader en lieve opa

W illem Evert van Zijtveld

weduwnaar van Wijntje van den Berg
partner en vriend van H .C . van L edden - Deroue

 Mien
 H enny in herinnering

 C o en Josephine
 Jan en Geeske
 Gerij en Robert

 Klein- en achterkleinkinderen

Maurik, zorgcentrum “ De Valentijn”
C orrespondentieadres: Erasmuslaan 70
 3707 Z E  Zeist

De rouwdienst werd gehouden op dinsdag 28 april in de Ned. H erv. Kerk 
te Ingen, waarna de begrafenis heeft plaatsgevonden op de Ned. H erv. 
Begraafplaats aan de Dierenriem te Maartensdijk.

Ingen,
Maartensdijk,

H ollandsche Rading,
Zeist,

H eesch,

Geboren
24 april 2009

Timo
Zoon van Jan en L iesbeth de 

Bruijn-van oostrum
Patrijslaan 22
Maartensdijk

Europadebat
 
Op 20 mei a.s. zal er een discussiebijeenkomst zijn in de raadzaal van 
het gemeentehuis van De Bilt. Ter voorbereiding daarvan wordt in enkele 
afleveringen van deze krant op de gemeentepagina een verhaal opgenomen 
over hoe men tegen de verkiezingen voor het Europees Parlement aan kan 
kijken. 
Tijdens het debat kan men zijn zegje doen, de agenda bepalen en de vragen 
stellen, waarop de forumleden een antwoord moeten geven. H et zijn alle-
maal kandidaten, die namens een partij op de verkiezingslijst staan.
L et dus op de berichten op de gemeentelijke pagina’s de komende tijd. Info 
vooraf bij de Werkgroep Europa van de Stichting Jumelage De Bilt, tel. 030 
2210759 of 030 2203784.

L ezing bij G roei en Bloei
Woensdag 6 mei a.s. zal de heer Debets een lezing houden over tuinieren 
in moestuin en hobbykas. Belangrijk hierbij is dat men enige basiskennis 
bezit of zich dit eigen maakt t.a.v. plantengroei in de open grond en/ of kas, 
kennis van grond, structuur en grondbewerking en van voeding voor grond 
en plant. 
De spreker is graag bereid om al uw vragen op dit gebied te beantwoorden. 
Deze mogen ook van te voren gesteld worden per e-mail: t.debets@ kpn 
planet.nl De avond wordt gehouden in De Koperzaal van de Koperwiek, 
Koperwieklaan 3 te Bilthoven en begint om 20.00 uur. Van niet-leden wordt 
een bijdrage gevraagd van 2,50 euro.

Van 15 tot 19 april jl. was een delegatie van onze P oolse zustergemeente 
Miescisko op bezoek in De Bilt. De gasten verbleven bij gastgezinnen in 
Maartensdijk, Groenekan en Bilthoven. Op het programma stond onder meer 
een bezoek aan Spak enburg. Onderweg was er tijd voor een foto bij paleis 
Soe stdijk. De stichting Razem, verantwoordelijk voor de contacten met Mies-
cisko, organiseerde ook deze uitwisseling [ HvdB] .

W asmeertocht 2009

* Sittard, 11 mei 1935  † Maartsendijk, 26 april 2009

Pierre

Bijzondere mensen sterven niet.
Zij gaan wel, maar blijven toch altijd.

Je hebt genoten van het leven en wij van jou.
Onverwacht heb je ons voorgoed verlaten. Zomaar is uit ons leven 

weggefietst, mijn lieve man, onze zorgzame vader,
mijn schoonvader en trotse opa

Petrus H ubertus G erardus R öm ers

 Bep

 Elsbeth

 L é on en Agnes

  Marit

Valklaan 18
3738 G G  Maartensdijk

De Eucharistieviering zal worden opgedragen op vrijdag 1 mei 
om 12.30 uur  in de R.K. Parochie Sint Maarten, Nachtegaallaan 40
te Maartensdijk

Aansluitend begeleiden wij hem naar aula 1 van crematorium Daelwijck,
Floridadreef 7 t e U trecht-Noord (Overvecht), alwaar om 15.00 uur de
crematieplechtigheid plaatsvindt.

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

Ontmoetingsdienst
Op vrijdag 1 mei a.s. om 19.30 uur gaat mevr. A. van H alsema voor in de 
recreatieruimte van Dijckstate in  een ontmoetingsdienst. Mevr. H illy Verweij 
ondersteunt deze dienst met pianobegeleiding. Na afloop is er een moment 
van ontmoeting met koffie. Voor vragen m.b.t. vervoer: Jan Grootendorst, tel. 
0346 212904.



In de enquê te spreekt ruim 95%  zich 
uit voor het behouden van het dorpse 
karakter en de kleinschaligheid en wil 
90%  dat er huizen gebouwd worden 
met de nadruk op starterwoningen. 
Eenzelfde percentage stoort zich aan 
het sluipverkeer. Ook de noodzake-
lijkheid van sport en hobby facili-
teiten wordt ruimschoots genoemd, 
iets minder dan 90% . Tot slot geeft 

80%  aan waarde te hechten aan de 
zondagsrust.

G efaseerd
De geënquê teerden willen inwoners 
van Westbroek de voorkeur geven en 
zien het liefst dat er gebouwd wordt 
in fases van 5 tot 10 jaar. H oewel 
de nadruk wordt gelegd op starter-
woningen stemt Westbroek ook voor 

eengezins-, senioren- en vrijstaande 
woningen. Sport- en hobbyfaciliteiten 
worden als belangrijk aangegeven. 
Inwoners missen een voetbalveld, fit-
ness-, volleybal- en badmintonaccom-
modaties en een grotere sporthal waar 
ook korfbal gespeeld kan worden.
Driekwart wil graag het Dorpshuis 
vernieuwen terwijl slechts 6%  een 
vernieuwing niet nodig acht. Bijna 

80%  ziet het dorpshuis als een multi-
functioneel gebouw. Meest genoemde 
activiteiten zijn: sporthal, jeugddisco, 
feestzaal, inloop/ ontmoetingsruimte, 
peuterspeelzaal, cursuslocatie en tea-
room/ restaurant. Driekwart vind dat er 
voldoende faciliteiten zijn voor seni-
oren. Ruim driekwart is van mening 
dat er voldoende voorzieningen zijn 
voor kinderen tot 12 jaar. Wel missen 
veel inwoners buiten- en naschoolse 
opvang. Voorts wordt genoemd kin-
derdagverblijf, speeltuin en openbare 
school.

Bijna 70%  acht Westbroek voldoende 
veilig als het gaat om inbraak en 
criminaliteit. Een aantal mensen is 
van mening dat er te weinig politie 
zichtbaar is. Driekwart vindt West-
broek goed bereikbaar hoewel een 
behoorlijk aantal inwoners aangeeft 
niet tevreden te zijn met de beschik-

baarheid van openbaar vervoer zoals 
op de Dr. Welfferweg. 56 %  heeft 
geen behoefte aan meer toerisme in 
Westbroek. Wel noemt men in het 
kader van het huidige toerisme een 
aantal verbeteringen, bijvoorbeeld 
veiliger maken van de fiets – en wan-
delpaden.

Na het welkomstwoord van wethou-
der Ditewig kregen de bezoekers 
eerst de resultaten aangeboden van 
de enquê te, die door het Dorpsberaad 
van Westbroek is gehouden. Van de 
450 uitgezette formulieren zijn er 210 
ingeleverd, wat een heel goed resul-
taat is. Marcel Pisa van het Dorps-
beraad presenteerde in snel tempo de 
resultaten. Die bevestigden in grote 
lijnen het beeld en de verwachtingen 
die al langer bestonden in het dorp. 
Een samenvatting van de uitslag van 
de enquê te staat elders in deze Vier-
klank.

Veel onderzoek
Marco van H oek van adviesbu-
reau Inbo ging daarna verder met 
de toelichting op de toekomstvisie. 
H ij meldde dat de resultaten van de 
enquê te niet in dat stuk zijn verwerkt 
maar hechtte er wel grote waarde 
aan. In de definitieve versie van de 
toekomstvisie zullen deze resultaten 
wel verwerkt worden. In de afgelo-
pen periode is heel veel onderzoek 
gedaan. Er was een interviewronde, 
een kernwaardensessie, een ‘Beleef 
het dorp dag’, een stakeholdersbijeen-
komst en een verdiepingsatelier. Er is 
daarnaast overlegd met veel andere 
partijen, waaronder de gemeente en 
de provincie. H et resultaat hiervan 
is deze toekomstvisie. De volgende 
fase is dat de politiek nu keuzes 
gaat maken. Welke richting wil men 
uit, wat kan wel en wat kan niet. 
Een veelheid van relevante elementen 
spelen daarbij een rol. Van H oek vat 
het als volgt samen: ‘De wensen van 
bewoners en andere belanghebbenden 
vertalen naar ambities die na zorg-
vuldige afweging worden omgezet in 
maatregelen. Deze komen dan weer 
terug in de ruimtelijke effecten.’ De 
vier kernwaarden in dat proces zijn: 
vitaliteit, rust, comfort en gemeen-
schapszin. H et ziet er heel ingewik-

keld uit en dat blijkt ook zo te zijn. 
Een stroom van wensen, conclusies, 
voorwaarden en uitgangspunten wor-
den in de presentatie geprojecteerd op 
de witte muur van het dorpshuis. Een 
toekomstvisie is geen simpele aange-
legenheid, zo blijkt wel.

Kernpunten
Er zijn vier thema’s die in de toe-
komstvisie voor Westbroek van 
belang zijn: wonen, leefbaarheid, 
voorzieningen en toerisme. Ze wor-
den in de rest van het verhaal door 
van H oek verder uitgewerkt. Daarbij 
is het niet te vermijden dat aanbeve-
lingen soms in tegenspraak zijn met 
conclusies en adviezen die bij andere 
thema’s worden gedaan. H et bewijst 
maar eens dat er straks keuzes moeten 
worden gemaakt en dat lang niet alles 
mogelijk is. De ambitie voor West-
broek in het jaar 2030 valt volgens 
van H oek als volgt samen te vatten: 
H et behoud en het versterken van 
Westbroek op fysiek, sociaal en eco-
nomisch vlak. Daarbij moet meteen 
worden geconcludeerd dat er binnen 
de Westbroekse gemeenschap geen 
grote veranderambitie is maar wel 
een versterkingsambitie.

W onen
Op het gebied van wonen is de ambi-
tie dat uitbreiding met nieuwe huizen 
niet ten koste mag gaan van het 
eigen karakter van Westbroek. Er 
moeten meer kansen komen voor 
jongeren maar ook voor gezinnen 
en senioren. Waar mogelijk moet er 
voorrang komen voor Westbroekers. 
H et inbreien binnen de kern heeft de 
voorkeur boven bouwen daarbuiten. 
C reatief omgaan met de beschikbare 
ruimte is een voorwaarde. Authen-
tieke architectuur heeft de voorrang. 
Er zijn momenteel drie kleine partijen 
die voorzichtige plannen hebben om 
te gaan bouwen. Dat levert 40 à  50 

huizen op.

L eefbaarheid en voorzieningen
De ambitie bij het punt leefbaarheid 
is om het eigen agrarische karakter te 
behouden. Er is behoefte aan veilig-
heid van de leefomgeving. Nabuur-
schap en zorg aan huis is belangrijk, 
net als rust en ruimte. Maatregelen 
die dat kunnen bevorderen zijn onder 
meer functieverbreding van bedrijven 
en het aantrekken van kleinschalige 
bedrijven in vrijkomende agrarische 
bebouwing. Er moet een speelplaats 
komen op het nieuwe dorpsplein en 
tevens onderzoek worden gedaan 
naar de mogelijkheid van verbre-
den en herprofileren van wegen. Dat 
laatste alleen om nieuwe fietspaden 
aan te kunnen leggen en de verkeers-
veiligheid te bevorderen, voegt van 
H oek er aan toe. Op het gebied van 
voorzieningen is het belangrijk dat 
de bestaande worden behouden. H et 
al eerder genoemde nieuwe dorps-
plein moet een levendig hart van 
Westbroek worden. U itbreiding van 
het dorpshuis is belangrijk en de 
molen de Kraai moet vooral blijven 
als karakteristiek herkenningspunt. 
Er dient gezocht te worden naar een 
balans tussen rust en levendigheid. 

Toerisme
De ambities op het gebied van toe-
risme lijken vooralsnog bescheiden. 
Niet zo gek als uit de enquê te blijkt 
dat 56 %  geen behoefte heeft aan 
uitbreiding hiervan. Toch wordt in de 
toekomstvisie voorzichtig gerept over 
kleinschalige uitbreiding. Gedacht 
wordt aan de mogelijkheid van 
een boerencamping en een bed and 
breakfast voorziening. Daarnaast aan 
kleinschalige verblijfsaccommodatie. 
Recreatiegerelateerde kleinschalige 
horeca is een andere mogelijkheid 
net als kleine evenementen. Toerisme 
moet in de visie kwaliteit bieden die 

echt te beleven is. Zo verdient de 
prachtige oude kerk van Westbroek 
belangstelling voor z’n geschiedenis. 
Verkoop van streekproducten aan de 
boerderij is een andere kans. 
Voor meer toerisme moet het dorp 
dan wel beter bereikbaar worden met 
het openbaar vervoer, wat weer goed 
is voor alle inwoners. Ook wordt 
gedacht aan natuurgerichte recreatie: 
fietsen, wandelen, skeeleren, kanova-
ren en paardrijden. Meer fietspaden 
hebben ook hun nut voor de inwoners 
zelf. Daarbij wordt opgemerkt dat alle 
ideeën op het gebied van toerisme 
wel draagvlak vereisen. Westbroek 
krijgt onvermijdelijk te maken met 
meer toerisme door de ontwikkeling 
van het Noorderpark. De zondagsrust 
is dan al gauw een punt wat daarbij 
een belemmering kan zijn. 

Aan de slag!
H et is een complex verhaal wat de 
bezoekers hebben gehoord. Marco 
van H oek sluit af met de mededeling 
dat deze toekomstvisie na aanpassing 
terug gaat naar het college en de raad. 
Die nemen uiteindelijk de beslissin-
gen. ‘Aan de slag!’ is de laatste zin 
van zijn powerpointpresentatie.
Verschillende bewoners maken nog 
opmerkingen. Daarbij komen niet 
echt veel nieuwe ideeën naar voren. 
Applaus krijgt wel de roep om uit-
breiding van de beperking van het 
sluipverkeer en een goede handha-
ving daarvan. Een andere bezoeker 
meent dat het eigenlijk onmogelijk 
is om een mooi plan te maken voor 
het dorp. 
Waarom zijn de mogelijke verande-
ringen op het vliegveld H ilversum 
niet opgenomen in de toekomstvisie 
is een andere vraag. Van H oek ant-
woordt dat dit primair een zaak is van 
de provincie Noord H olland, dit komt 
gewoon op ons af. We hebben daar 
niets over te zeggen. H et is natuurlijk 

wel heel belangrijk in de context van 
deze toekomstvisie. De conclusie dat 
de toekomstvisie en de enquê te elkaar 
niet tegenspreken wordt niet weer-
sproken vanuit de zaal. 

SSW
Raadslid Nico Jansen weet te melden 
dat woningbouwvereniging SSW ook 
graag zou willen bouwen in West-
broek. Van H oek antwoordt dat SSW 
nooit aan tafel komt voor overleg. 
Jansen: ‘Als SSW opdracht krijgt om 
te bouwen, gaan ze volgende week al 
beginnen. En dat mocht ik hier van-
avond van ze zeggen!’ Deze opmer-
king wekt veel verbazing in de zaal 
en ook bij Marco van H oek.
In zijn slotwoord zegt wethouder 
Ditewig dat Inbo een uitstekend ver-
haal heeft gemaakt. Deze toekomst-
visie gaat deel uitmaken van de totale 
structuurvisie van de gemeente De 
Bilt. Deze staat gepland om later 
dit jaar afgerond te worden. Eerder 
zijn er al visies ontwikkeld voor het 
centrum van de Bilt en Groenekan. 
H et Noorderpark noemt hij het buf-
fergebied voor recreatie van de stad 
U trecht. De gemeente De Bilt hoort 
bij dit buffergebied. In Nederland 
wonen we met 17 miljoen inwoners 
op een klein aantal vierkante kilome-
ters. We zijn gewend te praten over 
iedere vierkante meter. H ier, in het 
Noorderpark, hebben we te maken 
met heel veel partijen zoals gemeen-
ten, de BRU , het Rijk, Dienst L an-
delijk gebied, de L andinrichting, de 
Provincies, recreatieschappen en wat 
al niet meer. H et is goed dat u bij alles 
wat u op ruimtelijk gebied wil hier-
mee rekening houdt! Tenslotte wil 
de wethouder nog kwijt dat hij zich 
samen met de gemeenten U trecht en 
Maarssen zal blijven inzetten tegen 
de voorgenomen aanpassing en uit-
breiding van het vliegveld H ilversum. 
‘We zijn alle drie tegen!’

 De Vierklank 3  29 april 2009

Presentatie Toekomstvisie W estbroek 
trekt veel belangstelling

door Martijn Nekkers

Zo’n 75 inwoners van W estbroek zijn woensdagavond 22 april naar het dorpshuis gekomen voor de 
presentatie in concept van de Toekomstvisie W estbroek. Dat waren er meer dan verwacht werd. In allerijl 

moesten er stoelen worden bijgeschoven om iedere belangstellende een zitplaats te geven. H et toont aan hoe 
groot de belangstelling van de W estbroekse gemeenschap is als het gaat om de toekomst van hun zo geliefde 

W estbroek. Ze kregen uitleg over de vele onderwerpen en uitgangspunten die in de visie zijn opgenomen. 
Na afloop was er de mogelijkheid om vragen te stellen. H et college van De Bilt zal nog deze zomer de 

toekomstvisie vaststellen en ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. Veel belangstelling voor de presentatie in het Dorpshuis van Westbroek.

U itslag enq uê te Dorpsberaad W estbroek
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt wil op korte een aantal belangrijke beslissingen nemen die de toekomst van W estbroek 
bepalen. Er werden in februari en maart bijeenkomsten georganiseerd waar inwoners van W estbroek de 
gelegenheid kregen over die toekomst mee te praten. H et Dorpsberaad W estbroek wilde meer dan deze 
twee bijeenkomsten en verspreidde huis aan huis een enq uê te. Van de 455 formulieren werden er 210 

retour ontvangen. Een heel goed en representatief resultaat. Op de vorige week door de gemeente De Bilt 
georganiseerde presentatie van het concept ‘ toekomstvisie W estbroek’ presenteerde Marcel Pisa namens het 

Dorpsberaad de resultaten. 

Marcel P isa (linksvoor) presenteerde 
namens het Dorpsberaad de resultaten 
van de onlangs gehouden enq uê te.



Adverteren in 
de Vierklank!
Iets voor u?
Bel dan 0346 

21 19 92
Bikeshop-Loosdrecht

Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

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

Trostomaten ............. 500 gram 0,99

Komkommers ...............2 voor 0,99

Bananen 0,99
Grote Hollandse

Grote Hollandse

0,99

Landwaart Groente en Fruit

Bloemkool

Kip in Strogranoff 
met gebakken aardappels ......... 100 gram 0,99

Pasta met kip .............................100 gram 0,79
Witlofschotel met ham en kaas...100 gram 0,79

Donderdag zijn wij i.v.m. 
Koninginnedag gesloten!

Vers van de Traiteur

héél kilo

Hollandse Supers

Hollandse Asperges 
tegen scherpe dagrpijzen!!!

Verse
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Even later vuurde de spitfire een bom 
af op de boerderij, die tussen het 
woonhuis en de deel (gedeelte van 
boerderij)  in het melkhok terecht-
kwam en waarvan de huls buiten 
op het pad bleef liggen. Door het 
bombardement overleed een koe en 
sneuvelde door de enorme luchtdruk 
van de explosie de winkelruit van 
Aart van der Krol. De Engelsen had-
den het waarschijnlijk op de Duitse 
telefooncentrale gemunt, die zich in 
het voorhuis van de boerderij van Van 
Oostrum bevond.

Na de aanval kwam de toenmalige 
thuisknippende dorpskapper Ander-
son, bedekt onder het stof, in paniek 
uit de boerderij rennen en Wout - de 
zoon van Teus van Oostrum - kwam 
vanachter de boerderij informeren 
of iedereen nog in leven was. De 
Duitsers kwamen ook naar buiten 
en enkele zochten binnen achter het 
voorraam van het voorhuis met een 
verrekijker de lucht af of de Engelse 
bommenwerper verdwenen was.

Zingen en auto’s maken
De Duitsers waren tijdens de bezetting 
bij meerdere boerderijen en woon-
huizen in het dorp ingekwartierd. 
In de boerderij van Spelt - de Graaf 
Bentinckhoeve gelegen rechts naast 
die van Van Oostrum - woonden een 
aantal Duitse officieren met enkele 

oppassers. Ook was het woonhuis 
van de kwekerij van Gille op de rech-
terhoek van het huidige Prins Wil-
lem Alexanderplantsoen gevorderd. 
De familie Gille woonde tijdens de 
bezetting in een van de schuren van 
de kwekerij. Ook huize Eyckenstein, 
achter in het dorp, was door Duitsers 
bezet. 
In de herinnering van Jan Vink, die 
tijdens de bezetting nog een puber 
was, waren de Duitsers in het dorp 
vooral goed in auto’s repareren en 
zingen. De soldaten hadden tijdens 
het marcheren door het dorp zgn. 
moffendoppen onder hun schoenen. 
Ze liepen vaak op de maat van de 
muziek. Ook de Openbare School 
aan de Dorpsweg, op de plek van het 
huidige Sjos-gebouw, was door de 
Duitsers bezet. De kinderen van de 
openbare school moesten hierdoor 
tijdens de bezetting naar de School 
met den Bijbel aan de Molenweg. ’s 
Ochtends hadden de kinderen van de 
Openbare School les en ’s middags de 
kinderen van de christelijke school in 
het schoolgebouw.

Fiets gevorderd
Bep van Boven was bij kolenboer 
Evert Boshuis aan de Dorpsweg 
geëvacueerd. Kort na de bevrijding 

had hij een Duitse Feldwebel zijn 
fiets afhandig gemaakt en reed daar-
mee over de Molenweg. Vol trots 
vertelde hij iedereen: ‘Ik heb een fiets 
gevorderd’. De aftocht van de Duit-
sers uit Maartensdijk duurde na de 
bevrijding ongeveer twee weken. Ze 
marcheerden in grote collones over 
de Tolakkerweg met om de zoveel 
man een Engelse Bremcarier met 
rupsbanden ertussen. Achter in het 
dorp stonden aan de Embrachements-
weg de gevorderde paarden. 

Engelse Spitfire miste 
Duitse telefooncentrale 

door Koos Kolenbrander

In het voorjaar van 1944 stond de tegenwoordig in Dijckstate wonende Jan Vink met een aantal vrienden op 
de hoek van de Dorpsweg met de Molenweg in Maartensdijk voor de sigarenwinkel van Aart van der Krol. 
Boven de boerderij van Teus van Oostrum, aan de overkant van de Dorpsweg op nummer 85, waar in 2008 

zorgboerderij Nieuw Toutenburg is gevestigd, cirkelde een Engelse bommenwerper. De jongens werden door 
een Duitse soldaat gesommeerd te verdwijnen. 

4 mei-herdenking in 
Maartensdijk

Traditiegetrouw sluit ook de voormalige gemeente Maartensdijk aan bij 
de nationale herdenking op 4 mei. Om met dankbaarheid en respect al 
diegenen te gedenken die bij hun daadwerkelijke inzet voor vrijheid en 
recht het leven hebben gelaten. Om stil te staan bij die talloos velen die in 
concentratiekampen of door oorlogsgeweld de bevrijdingdag niet beleefd 
hebben. Om ons te realiseren dat ‘de vrede op aarde’ nog lang niet gereali-
seerd is; dat nog steeds mensenlevens verloren gaan…. En om stil te staan 
bij tekenen van hoop.

Vanuit die gedachte komt men op de avond van 4 mei bij elkaar in de Sint 
Maartenskerk aan de Nachtegaallaan te Maartensdijk voor een herden-
kingsbijeenkomst waar ook zeker de jongeren in de gemeente hun inbreng 
zullen hebben, met tekeningen, woorden en lied…
De bijeenkomst begint om 19.10 uur; de kerk is open vanaf 18.50 uur. Na 
afloop gaat men begeleid door de Scouts van Agger Martini, in stille tocht 
naar het Maertensplein, waar koraalmuziek en een gedicht leidt naar de 
twee minuten stilte rond de klok van acht uur.

Programma dodenherdenking 
Maartensdijk 2009 

4 mei 2009 in de Sint Maartenskerk aan de Nachtegaallaan 
te Maartensdijk

•	 	opening	door	Bert	Hoomoedt
•	 	muziek	door	De	Vriendenkring
•	 	toespraak	locoburgemeester	H(erman)	P.	Mittendorff
•	 	gedicht	door	Corrie	van	Es	(‘Dag,	Anne	Frank’)
•	 	gesprekje	met	kinderen	over	hun	tekeningen	door	Marjan	Bosma
•	 	muzikale	bijdrage	door	Sanne	Broekhuizen
•	 	gesprekje	met	kinderen	over	hun	tekeningen	door	Marjan	Bosma
•	 	muziek	door	De	Vriendenkring
•	 	toespraak	door	Kelvin	van	den	Bunt	i.s.m.	Bert	Hoomoedt
•	 	Lotte	Boekhout	en	‘De	Sterretjes	van	St.	Maarten’	o.l.v.	Gijsbert	van	de	
Linden	en	Norbert	Boekhout.

•	 	gedicht	door	Vivian	Hemmelder	(‘Soms,	een	enkele	keer’)
•	 	slotwoord	door	pastor	Gerard	de	Wit
•	 	De	Vriendenkring	stelt	zich	voor	de	kerk	op	en	zal	de	stille	tocht	voor-

gaan, begeleid door de Scouts van Agger Martini

•	 	Op	het	plein:	koraalmuziek	en	een	gedicht

•	 	trompetsignaal;	aanvang	twee	minuten	stilte
•	 	twee	minuten	stilte	afgesloten	door	het	zingen	van	couplet	1	en	6	van	het	

Wilhelmus, begeleid door De Vriendenkring. De vlag blijft halfstok.
•	 	einde	officiële	gedeelte;	gelegenheid	tot	koffiedrinken	in	Dijckstate.	

Onze benedenbuurman heeft een bij-
zondere hobby: het maken van leg-
puzzels. En dan niet van die kleintjes, 
het zijn puzzels van pakweg een 
meter bij anderhalf. 4000 stukjes, 
goedendag! Voor zijn raam heeft hij 
een grote plaat multiplex of iets der-
gelijks op een tafel gelegd en daarop 
wordt	de	puzzel	 in	elkaar	gezet.	Het	
gebeurt	heel	systematisch.	Hij	maakt	
hoopjes met ‘lucht’, hoopjes met 
‘water’, hoopjes met ‘struikgewas’ en 
wat er maar op de voorstelling van de 
puzzel te zien is. Met engelengeduld 
is hij bezig. En dan, op een dag, zo 
zien we van buitenaf, is de legpuzzel 
opeens klaar. Dan is de pret voorbij 
en moet de puzzel natuurlijk weer 
terug in de doos. Best zonde van alle 
tijd en moeite, zou je denken. 

Het	 kan	 ook	 anders.	 In	 het	 bejaar-
dentehuis waar mijn schoonouders 
woonden was een bewoner die elke 
legpuzzel die hij maakt opplakte op 
hardboard en dan heel netjes inlijstte. 
Natuurlijk waren deze puzzels een 
stuk	 kleiner.	 Hij	 hing	 zijn	 kleurige	
‘kunstwerken’ op in de gangen van 

het	complex.	Hij	hield	niet	op	en	ging	
maar door. Van grote afstand was 
het een mooi gezicht, al die kleurige 
platen. Kwam je dichterbij dan zag 
je toch heel goed alle stukjes van de 
legpuzzel. De maker was heel trots 
op	zijn	werk.	Hij	beschouwde	ze	toch	
echt als zijn eigen creaties. 

Erger
Maar het kan natuurlijk nog erger. 
Ravensbuger brengt sinds jaar en dag 

‘schilderen op nummer’. Je koopt een 
getekende voorstelling op een soort 
karton. Ieder vakje van de tekening 
heeft een nummer. Met de bijgelever-
de genummerde tubes acrylverf moet 
ieder vakje met de corresponderende 
kleur worden ingevuld. Aan het einde, 
als ieder vakje goed is ingevuld, heb 
je	 een	 ‘schilderij’.	 Het	 assortiment	
van Ravensbuger bevat vooral veel 
paarden, honden en poezen. Ik heb 
resultaten gezien, waarbij de tranen 
je in de ogen sprongen: niet om aan 
te zien. En dat terwijl de makers er 
zelf heel trots op waren. En daar 
gaat het natuurlijk ook om. Wat je 
ook puzzelt, kliedert of knutselt, het 
belangrijkste is dat je er zelf plezier 
aan beleeft. Probleem is dan wel vaak 
wat je moet doen met al die eigen 
gemaakte kunstwerken. Niet iedereen 
maak je echt blij met het resultaat 
van je artistieke uitspattingen. Dan 
is het vooral op latere leeftijd fijn 
dat de gangen in bejaardencomplexen 
meestal heel erg lang zijn.

Martijn Nekkers

Klankbord
Puzzelen

Wegtrekkende Duitsers over Tolakkerweg in Hollandsche Rading. Langs de 
weg staat de fam. Van Zijtveld.

Canadese bevrijders bij het  
gemeentehuis.

‘Boerderij van Van Oostrum’ (Dorpsweg 85).

Tijdens de bevrijding onder de ere-
boog aan de Molenweg v.l.n.r. Co van 
de Heide, Gijs v.d. Bunt, Ab West-
broek, Willem de Jong, Kees van Eck 
en zittend Ab Koops.

Jan Vink vertelde, dat hij in het voor-
jaar van 1944 zag, dat een spitfire 
een bom af vuurde op de boerderij 
Dorpsweg 85.  
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Ook dit jaar heeft de actieve Oranjevereniging van Westbroek weer een 
uitgebreid Oranjefeest in elkaar getimmerd. H et is zoals gewoonlijk over 
verschillende dagen uitgesmeerd. Er is voor iedereen wel wat te beleven. 
H eel spectaculair belooft het oplaten van een flink aantal hete luchtballon-
nen te worden aan de vooravond van Koninginnedag.

Programma 29 april
14.00 uur  Ballonnen oplaten en het kinderfeest met als thema ‘De Boer-

derij’.
18.00 uur  Touwtrekken. Vooraf inschrijven tot uiterlijk dinsdag 21 april 

bij Jan van Zijtveld tel. 06- 13170259 
19.00 uur  Een flink aantal luchtballonnen zal opstijgen vanaf het feest-

terrein. Wilt u mee de lucht in?  Meld u dan tijdig aan. Reser-
veringen via Eclipse Ballooning, tel:0346- 281177. Nadere 
informatie in de feestgids Feestavond m.m.v. Nightwind.

Programma 30 april 
7.00 uur Reveille
10.00 uur  Optocht. Vanaf 9.00 uur opstellen op de Nedereindsevaart
12.00 uur Start jurering taartbakwedstrijd 
12.15 uur Aubade
13.00 uur Prijsuitreiking optocht en taartbakwedstrijd 
14.30 uur  Fietspuzzeltocht. Inschrijven bij de tent en starten vanaf het 

feestterrein. Deze tocht brengt u weer langs verrassende en 
mooie plekken in onze omgeving

18.00 uur  Sterkste man van Westbroek e.o. Vooraf inschrijven bij Roy de 
Kruif (06 13432007)  en prijsuitreiking fietspuzzeltocht

20.30 uur  H ollandse avond  m.m.v. H appiness Drive in show uit Breuke-
len

Meer bijzonderheden in de feestgids van de oranje vereniging en op de 
website: http:/ / www.oranjeverenigingwestbroek.nl

W estbroek

H ollandsche R ading
Koninginnedag op 30 april zal in H ollandsche Rading uitlopen op een 
hevige strijd tussen het noordelijk en zuidelijk deel van het dorp. De strijd 
zal door middel van touwtrekken op vreedzame wijze worden beslecht. 

Graaf Floris V werd in 1296 in H ollandsche Rading gevangen genomen 
en later vermoord. Dit voorval heeft nu jaren later een staart gekregen. 
H et anders zo vredige dorp H ollandsche Rading lijkt in de greep lijkt te 
zijn gekomen van een rechtstreekse confrontatie. Boeren uit het zuiden 
onder aanvoering van Amo van H am hebben zich verenigd en eisen alsnog 
genoegdoening. De nazaten van de edelen in het Noorden van H ollandsche 
Rading onder aanvoering van Arjan Muijs worden in een rechtstreeks duel 
uitgedaagd door de ontketende boeren. 

H et Oranjecomité , bestaande uit Fred en Anita Becht, H enk van de Boog-
aart, Bob H ellemons, Jurgen Koen, Ebbe Rost van Tonningen en Kirsten 
Szameitat zal alles in het werk stellen om het duel tot een vreedzaam einde 
te brengen.

Programma
  9.30 uur verzamelen bij de vlaggenmast op het Adri Pieckplein. 
10.00 uur vlag hijsen en optocht. 
11.00 uur diverse kinderspelen. 
13.00 uur touwtrekken. 
14.00 uur vrijmarkt 
15.00 uur voetbaltoernooi. 
16.00 uur dansdemonstratie. 
17.00 uur finales touwtrekken, voetbaltoernooi. 
17.30 uur muziek, ‘diner dansant’. 
19.00 uur  prijsuitreikingen, oranjeloterij, drankjes en hapjes. De 

oranjeloterij zorgt traditioneel voor heel wat gelukkige 
gezichten. De gehele dag is er een keur aan drankjes en 
hapjes te verkrijgen en zal de muziek voor een echte 
Koninginnedagstemming zorgen. 

20.00 uur sluiting.

Programma
Koninginnedag 2009

MEE Infobus ook in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

De MEE Infobus staat voortaan ook op elke derde woensdag van de maand van 10.00 tot 12.00 uur
op het Maertensplein in Maartensdijk.

Iedereen met een beperking, handicap 
of chronische ziekte kan in de MEE 
Infobus terecht voor informatie en 
advies. Een gratis gesprek met een 
professionele consulent van MEE, 
dicht bij u in de buurt. U  kunt in de 
bus terecht met vragen over bijvoor-
beeld vakantie, vrije tijdsbesteding, 
wonen of dagbesteding.

Tips en ideeë n
‘H et unieke van de bus is dat je 
mensen die nauwelijks weten wat 
er mogelijk is, in korte tijd gratis 
tips kunt geven waar ze ook daad-
werkelijk iets mee kunnen’, vertelt 
mevrouw Adams die als maatschap-
pelijk werkster aanwezig is in de 
Infobus in Maartensdijk.
Een voorbeeld van de vele mogelijk-
heden die de MEE Infobus biedt: ter-
wijl mensen op weg zijn naar de win-
kel, loopt een echtpaar langs de bus 
waarvan de vrouw chronisch ziek is. 
Zij zijn door de chronische ziekte van 
mevrouw al jaren niet meer op vakan-
tie geweest. De consulent vraagt wat 
voor wensen ze hebben. Gezamenlijk 
wordt er een gids bekeken. H et echt-
paar is duidelijk onder de indruk van 
wat de mogelijkheden zijn. Ze gaan 
met informatie weg en komen zonodig 
nog terug als ze er niet uit komen. 

De MEE I nfobus op het Maertensplein met mevrouw Adams midden en stati-
gere Didi van den Bos met de chauffeur van de bus.

Wie in H ollandsche Rading ging pinnen

moet nu wat anders verzinnen

want de geldautomaat

is daar van de straat

erg lastig voor heel veel gezinnen

Guus Geebel Limerick

Veldhuizen Wagenbouw is fabrikant van aanhangwagens en opleggers met name voor de 
toepassing met BE-rijbewijs. Tevens hebben wij een verhuurvloot van 300 combinaties.
Wij zijn op zoek naar:

Werkzaamheden o.a.:
- telefoon aannemen
- post verwerken.
- boetes en schades afhandelen
- debiteuren bewaking
- werkplaats administratie
- ondersteuning boekhouding

Beheersing van de Duitse taal is een pre.

Heeft u interesse?
Bel, schrijf of kom even langs.

Veldhuizen Wagenbouw
Kon. Wilhelminaweg 259
3737 BA  GROENEKAN
Tel.: 0346-259600
Contactpersoon: Pieter Veldhuizen

www.veldhuizen.eu

Administratief medewerker
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Maartensdijk
29 april Showavond
Woensdagavond 29 April in de zaal van Dijckstate voor senioren van 50 
tot 100 jaar. Een geweldig mooie showavond, verzorgd door theatergroep 
‘L ingque nda’. H et thema is ‘Terug naar vroeger’. U  wordt een uur lang 
ondergedompeld in een show vol nostalgie. Echt een aanrader. 
Er is plaats voor ongeveer 70 toeschouwers. De toegangsprijs is € 4, - pp 
(inclusief koffie en oranjebitter). Aanvang van de show: 19.30 uur. 

30 april Programma
9.20 uur voor de ingang van Dijckstate 
Opening van het feest - Vlag hijsen en zingen van het Wilhelmus. Mede-
werking van ‘Kunst en Genoegen’. 

Ballonnen oplaten - Om 09.00 uur worden de ballonnen in Dijckstate uit-
gereikt. Om 09.20 uur worden ze op een teken vanaf het balkon ‘opgelaten’. 
Dank o.a. aan Karin van der Willigen, Makelaardij. Zonder haar was het 
oplaten van ballonnen er niet bij.

9.30 uur start van de vrijmarkt. Er is ook plaats voor senioren met een 
eigen standje. De markt is op het Maertensplein in de omgeving van de 
pomp. H et verdiepte parkeerterrein wordt gebruikt voor andere activiteiten 
en dient vrij te blijven van auto' s. 
Kinderen betalen € 2 en senioren € 4 per plaats.

10.00 uur Poppenkastshow voor de allerkleinsten (2 - 8 jaar) in een zaal-
tje van Dijckstate. Kosten per bezoeker  € 3. Er is plaats voor ongeveer 70 
kinderen. 

11.00 uur Brandweershow /  demonstratie

14.00 uur Boeren skelterrace ( trapkarwedstrijden)  op het parkeerter-
rein voor de winkel van Kapper H ans. Wedstrijden voor sportieve jeugd van 
6 - 13 jaar voor skelters. Er zijn mooie prijzen te winnen voor de deelne-
mers. Vooraf inschrijven bij kapper H ans in de winkel (formulier invullen). 
Deelname kost 4 euro per deelnemer. Er zijn twee trapkarren aanwezig.

14.30 uur Oranjebingo in Dijckstate. Speciale Bingo (sprookjes) met 
verrassende prijzen. Deelname € 3 per persoon (incl. een drankje). Er zijn 
50 plaatsen. 

16 .00 uur Autozoektocht voor het hele gezin.’Ontspanning door inspan-
ning’; onder deze noemer kunt u veel plezier beleven aan een super gezel-
lige autotocht, waarin diverse opdrachten zijn verwerkt. Genieten van de 
mooie omgeving en nog een kans maken op mooie prijzen. De start is vanaf 
Dijckstate, waar ook deelnameformulieren zijn af te halen. Vooraf inschrij-
ven is gewenst; in de winkel van kapper H ans liggen de formulieren of 
voor de start. Deelname per auto € 4. Prijsuitreiking ‘s avonds in Dijckstate 
tijdens de muziekavond. 

19.30 uur ' Oude muziek-avond in Dijckstate Voor de liefhebbers van 
mooie muziek uit de 40-, 50- of 60- er jaren van de vorige eeuw in de zaal 
van Dijckstate. Onder het genot van een glaasje kan er een dansje worden 
gemaakt of even worden bijgekletst - bij mooi weer- . (ook) op het terras 
voor Dijckstate. Toegang € 3 p.p. incl. koffie en Oranjebitter. 

Voor inlichtingen en donatie voor deze dag bent u bij kapper Hans aan het 
goede adres in de kapperszaak aan het Maertensplein.
P rogrammasecretariaat:  tel. 0346- 212288

G roenekan
29 april
20.30 uur  Oranjebal met de band ‘afslag 17’ , in de tent op H uize 

Voordaan, dit jaar weer met zitplaatsen! 

Programma 30 april
  9.00 uur Ringsteken op pony of paard met zadel (Vijverlaan)
10.00 uur Ringsteken met aangespannen wagen (Vijverlaan) 
11:00 uur Ringsteken op skelter of fiets (Vijverlaan) 
13.00 uur Polodemonstratie (Groenekanseweg) tot 14.30 uur
14.30 uur Pannenkoeken (Grothelaan)
15.00 uur Peuter- en Kleuterpret (H uize Voordaan) tot 16.00 uur
15.00 uur Spelplezier met de Zeskamp (Grothelaan) 
17.00 uur Vrijmarkt (parkeerplaats H uize Voordaan) 
17: 30 uur Borrel en prijsuitreiking Zeskamp (H uize Voordaan) 
18.30 uur Einde festiviteiten

Vroege vlaggers L age Vuursche
H et is al een paar jaar traditie op 
Koninginnedag in L age Vuursche. 
Er wordt een prijs uitgereikt voor 
degene die als eerste de vlag heeft 
uitgestoken! L et op: een vlag mag pas 
volgens de etikette na zonsopgang 
uitgestoken worden. 
  
Vlag hijsen en optocht
Zowel op het parkeerterrein aan de 
Slotlaan als bij het verpleeghuis St. 
Elisabeth zal de vlag worden gehesen 
door de Burgemeester in aanwezig-
heid van wethouders en leden van 
de contactcommissie L age Vuursche. 
Traditioneel zullen we in optocht 
door L age Vuursche gaan van de 
parkeerplaats aan de Slotlaan naar 
het verpleeghuis. H et vervoer van 
de genodigden zal dit jaar wederom 
verzorgd worden door de MG C AR 
C L U B H olland.
Om 11.15 uur wordt de vlag gehesen 
bij de parkeerplaats aan de Slotlaan. 
Rond 11.45 uur zal dit gebeuren bij 
het verpleeghuis.

Dorpstoost
Nadat bij het verpleeghuis de vlag is 
gehesen wordt er in optocht teruggaan 
naar het dorpshuis ‘de Furs’. H ier zal 
de traditionele oranje bitter geschon-
ken worden. De toost op onze vor-
stin zal gezamenlijk met het college 
van burgemeester en wethouders en 
de contactcommissie L age Vuursche 
geheven worden. Tijdens de toost zul-
len de prijzen uitgereikt worden voor 
de mooiste creatie van de modeshow 
en het mooiste voertuig.

Oranjemarkt
Van 10.00 tot 17.00 uur zal de oran-
jemarkt geopend zijn. H et aantal aan-
wezige kramen zal aanzienlijk meer 
zijn dan de afgelopen jaren. Dus kom 
kijken of bij é é n van de kramen niet 
iets van uw gading aanwezig is. De 
markt is op de Dorpstraat 

Evenementen
Ook dit jaar zijn er weer meerde-
re evenementen. Er valt genoeg te 
genieten. Voor zowel groot als klein 
is er meer dan voldoende om de dag 
prettig door te brengen. De activitei-
ten zijn te vinden op de Dorpstraat 
en de Slotlaan. De activiteiten van 
de MG-club zijn op een deel van de 
grote parkeerplaats achter restaurant 
L age Vuursche.
 

Theater voorstellingen:  ‘ L achen is 
okee show’
Midden op de Dorpstraat, voor de 
oude smidse is de podium wagen 
voor de voorstellingen van Ton L aros 
opgesteld. Kom en geniet van goo-
chelen, buikspreken en Rock &  Roll. 
Deze voorstellingen voor jong en 
oud, voor groot en klein zijn om: 
12.30 uur, 13.30 uur, 14.30 uur, 15.30 
en 16.30 uur .

C lown R ikkie
C lown Rikkie zal de hele middag 
optreden. Goochelen, jongleren, bal-
lonfiguren maken. H ij kan het alle-
maal! Wil je lachen en wil je zijn 
kunsten zien, kom dan naar L age 
Vuursche !! C lown Rikkie zal vanaf 
14.00 uur tot 16. 00 uur aanwezig zijn 
op de Slotlaan. 

Boogschieten
Wie kent niet de verhalen van Wil-
helm Tell en Robin H ood. Ze zijn 
bekend geworden door hun vaardig-
heid met pijl en boog. Maar zouden 
we zelf ook niet zo vaardig zijn om 
een appel doormidden te schieten 
op iemands hoofd ?  L aten we maar 
eerst oefenen. En dat kan op Konin-
ginnedag. Er zijn echte bogen ter 
beschikking om eens te uit proberen. 
En je hebt er echt spieren voor nodig. 
Wie wordt de echte Wilhelm Tell van 
L age Vuursche ! Je kunt boogschie-
ten op de Slotlaan van 13.00 uur tot 
17.00 uur. 

Optreden Eemzangers 
U  kunt deze middag luisteren en 
meezingen met de Eemzangers die 
een geweldig repertoire zingen van 
zeemansliederen en liedjes uit de 
‘oude doos' . Vijftien man sterk met 
accordeonbegeleiding geven ze met 
aanstekelijk enthousiasme optredens 
om 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur. 
De optredens zullen plaatsvinden op 
de hoek van Dorpstraat en Slotlaan.

Junglerun
Jungle run! Een attractie die je beslist 
niet overal ziet. Een combinatie van 
snelheid en behendigheid. Alle obsta-
kels die je in een oerwoud tegenkomt 
zul je aantreffen. L aat zien dat je deze 
21 meter lange hindernis baan kunt 
bedwingen! Vanaf 13.00 uur tot 17.00 
uur staat de Junglerun opgesteld op 
de slotlaan.

Dorpstraat afgesloten
De gehele dag zal de Dorpstraat afge-
sloten zijn voor doorgaand verkeer. 
Er zal voldoende parkeerplaats zijn 
op de grote parkeerplaats en in de 
Koudelaan. 
 
C entrale kassa
Alle toegangskaarten zijn verkrijg-
baar bij de centrale kassa op de slot-
laan. De wedstrijdformulieren van 
de MG concours d’elegance kunnen 
ook bij de centrale kassa ingeleverd 
worden. 

Kratstapelen
Stevige kratten zorgen voor een veilig 
vervoer van flessen. Maar ze kun-
nen ook een toren vormen waar je 
bovenop kan staan. H et is een uitda-
ging als je zelf moet stapelen en er 
opklimmen. H oe hoog kun jij komen: 
4 kratten, 6 kratten, 10 kratten of nog 
meer?  Een behendigheidsspel voor 
jong en oud. H et kratstapelen kun 
je vinden op de Dorpstraat en is van 
13.00 uur tot 17.00 uur. Degene die 
de hoogste stapel weet te maken ont-
vangt de dagprijs. 

L uchtspringkussenattractie
Voor de kleinere kinderen is er een 
luchtspringkussen aanwezig. Op dit 
kussen kunnen ze al hun energie 
kwijt! Deze attractie is van 13.00 tot 
17.00 uur opengesteld. U  kunt het 
kussen vinden op de Slotlaan.

G rote draaimolen
Dit jaar zal wederom een grote draai-
molen met een doorsnede van meer 
dan 10 meter de Slotlaan sieren. 
Vanaf 13.00 uur is de draaimolen in 
gebruik. En zal een ieder die dit wil 
met plezier in de ronde meenemen, 

MG  concours d’elegance en behen-
digheidswedstrijd
De MG’s zijn op Koninginnedag al 
een aantal jaren te gast in L age Vuur-
sche. Dit jaar zullen het er meer zijn 
dan voorheen. Kies tussen 10.15 uur 
en 11.30 uur de mooiste MG uit. Bij 
inlevering van het keuze formulier 
ontvangt u een kleine attentie (zolang 
de voorraad strekt). Vanaf 13.30 uur 
tot 15.3 0 uur kunnen de bestuur-
ders hun behendigheid met hun MG 
demonstreren. Ga beslist deze verma-
kelijke wedstrijd bekijken! C oncours 
d’elegance en behendigheidswedstrij-
den zijn op een deel van het grote 
parkeerterrein achter restaurant L age 
Vuursche. Om 16.00 uur is de prijs-
uitreiking van de behendigheids wed-
strijd op het podium in de dorpstraat.

Vuursche trein
Net als voorgaande jaren zal de Vuur-
sche trein weer aanwezig zijn. Stap in 
en maak een rit door het dorp. Er is 
plaats genoeg voor alle kinderen! H et 
station is op de parkeerplaats bij de 
Slotlaan. De trein zal rijden van 13.00 
uur tot 17.00 uur.

 10.00 uur Aanvang Oranjemarkt
 10.15 uur MG concours d’elegance
 11.15  uur Vlag hijsen dorp 
 11.30 uur Optocht door het dorp
 11.45 uur Vlag hijsen St. Elisabeth
 12.00 uur Dorpstoost
 13.00 uur Aanvang overige attracties 
 13.00 uur Eerste optreden Eemzangers
 13.30 uur Eerste theater optreden
 13.30 uur MG behendigheid wedstrijd
 14.00 uur Eerste optreden clown Rikkie
 17.00 uur Einde Oranjemarkt en evenementen

L age Vuursche

Programma Koninginnedag 2009



Postbus 263
372 0 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
Fax: 030 - 2200650
E-mail: info@ peperkamp.info

 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

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

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITOEN C5 1.8 16V AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
TREKH, REGENS, AIRBAGS, ABS, 71.000KM ......................................................................  '02 € 7.950,-

PEUGEOT
107 1.0 12V 5DRS, ZWART MET, ER, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS, 23.000KM .....................  '08 € 8.950,-
206 2.0 HDI QUICK SILVER, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB,
MLV, RAD/CD, LMV, ARMSTEUN, AIRBAGS, 115.000KM .....................................................  '04 € 6.950,-
206 1.4 SW, GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, TREKH, AIRBAGS, 30.000KM ....................  '06 € 9.950,-
307 SW 2.0 16V NAVTECH, ZILV GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C,
ER, CV, SB, RAD/CD WISS, NAVI, ABS, LMV, 79.000KM .....................................................  '05 € 12.500,-
307 SW 1.6 16V HDIF NAVTECH, GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, ESP,
ABS, CLIMATE C, RAD/CD WISS/NAV, AIRB, 168.000KM ....................................................  '04 € 7.950,-
406 2.0 HDI BREAK 110PK, GRIJS MET, ER, CV, SB, CLIMATE C,
ABS, RAD/CD, CRUISE C, LMV, 220.000KM ........................................................................  '03 € 4.500,-
PEUGEOT 407 SW 2.7 V6 HDI AUT, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, CRUISE C, HALF LEDER, RAD/CD/TEL, LMV, MLV, 42.000KM........................  '07 € 31.950,-
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,-
806 2.0 16V SR 7 PERS, ROOD MET, AIRCO, CRUISE C, ER, CV, SB, 157.000KM .............  '01 € 6.500,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS,
CLIMATE C., CRUISE C., 73.000 KM ...................................................................................  '05 € 10.750,-
CITROËN  SAXO 1.4 VTS, GRIJS MET ,RAD/CD,ER, CV, SB, AIRB, ESP, 79.000KM...........  '03 € 5.950,- 
CITROËN  C3 1.4I, ZWART, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD, AIRB, 70.000KM ..................  '03 € 7.950,-
CITROËN C8 2.2 16V LPG G3, D GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C,
2X SCHUIFD, LMV, PARKEERS, REGENS, RAD/CD, TREKH, 200.000KM ...........................  '04 € 13.950,-
CITROËN C2 1.1I, RAD/CD, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, MLV, 47.000KM ............  '05 € 8.450,-
MAZDA MX5 1.6 16V, D GROEN MET, ER, CV, SB, RAD/CD, LMV, MLV, 120.000KM ...........  '98 € 7.950,- 

BUDGET CARS
FIAT SEICENTO 1.1I, BLAUW, NETTE AUTO, 60.000KM ......................................................  '00 € 2.950,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Pe geot • Citro n • en lt • nderho d • P
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Profile Cees van Weelden
Emmaplein 4

3722 AD  Bilthoven
Tel: 030-2282329

Email: winkel@weelden.com
Eigen bezorgservice

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

ZOJUIST ONTVANGEN:
GROEN THEMA

DIVERSE MODELLEN
LEUK MET ELKAAR
TE COMBINEREN

VOORJAARS 
COLLECTIE 2009

* BLOUSE 39,95
* BROEK 49,95
* JASJE 49,95

* JURK 65,-
* SJAAL 27,95
* T-SHIRT 29,95



Bij het opstellen van de Toekomstvi-
sie dorp Groenekan kreeg de biodi-
versiteit in dit gebied veel aandacht en 
bleek dat veel mensen in Groenekan 
en omgeving zich hierbij betrokken 
voelen. H enk Bakker en Trudie Sie-
gerink wonen allebei aan (verschil-
lende gedeelten van) de prachtige 
natuurrijke Voordorpsedijk. Beiden 
hadden of hebben geen arbeidsrelatie 
met de natuur, maar zijn gedreven 
natuurliefhebbers. Zij schreven over 
die biodiversiteit een startnotitie en 
nodigden geï nteresseerden uit voor 
een gesprek hierover, teneinde enig 
over- en inzicht te krijgen in wat 
reeds is, wat op elkaar afgestemd kan 
worden dan wel wat opgebouwd moet 
worden. 

Van Dale
H et woord ' Biodiversiteit'  is een nog 
jong, wat onstuimig woord. Over-
al is het weer anders gedefinieerd. 
H et woord is bijna zo kleurrijk en 
ongrijpbaar als het leven waar ze naar 
verwijst. Er zijn bepaalde websites, 
waarin betekenissen en omschrijvin-
gen van het woord kunnen worden 
ingezonden. De inzendingen die de 
actuele betekenis van ‘biodiversiteit’ 
het best lijken te verwoorden, worden 
voorgelegd aan de redactie van de 
dikke Van Dale. Wie weet schrijft de 
inzender op deze wijze geschiedenis.

Soorten en vormen
Biodiversiteit is het leven in alle 
mogelijke soorten en vormen: dieren, 
planten en micro-organismen en staat 
voor de rijkdom aan leven om ons 
heen. Vaak praat men over ' groen'  
en ' natuur'  terwijl men biodiversi-
teit bedoelt. Nederland probeert deze 
rijkdom zoveel mogelijk te bescher-
men, in eigen land, maar ook daar-
buiten. Ook Groenekan maakt zich 

sterk voor het behoud van waarden 
die sinds tijden het karakter van deze 
streek vormen. 
Samen 
Er zijn al veel instanties in en rond 
Groenekan, die hiermee actief zijn. 
Deze hebben, ieder op hun eigen 
terrein, daarop hun eigen invalshoek 
afgestemd: Natuurbehoud, cultu-
reel erfgoed, behoud dorpsgezicht, 
vitaal platteland etc. Ook wordt in 
toenemende mate in het beleid van 
overheidswege aandacht besteed aan 
landschap en natuur. Vaak in samen-
werking met belangenorganisaties op 
dit terrein, zoals daar in Groenekan 
en omgeving zijn: Noorderpark, pro-
jecten van het U trechts L andschap, 
Dorpsvisie Groenekan enz. 
In de onderlinge contacten kwamen 
vele suggesties naar voren om de 
leefgebieden van plant en dier te 
verrijken met verdwenen of schaars 
aanwezige streekeigen soorten, het-
geen volgens Bakker en Siegerink 
goed aansluit bij hun doel, door ver-
sterking van de biodiversiteit waarde 
toe te voegen aan ons landschap. 
H enk Bakker: ’Op den duur zal dat 
ongetwijfeld uitwerking hebben op de 
verhoging van woongenot en zal dat 
de aantrekkelijkheid van recreatie in 
ons gebied vergroten’. 

Bedreiging
Tegelijkertijd wordt dit streven 
bedreigd. Trudie Siegerink - ook lid 
Dorpsraad Groenekan - hierover: ‘We 
zien het oprukken van verkeer en toe-
nemende bebouwing. Bedreiging van 
monocultuur doordat de agrarische 
sector zich richt op de teelt van é é n 
gewas, of het houden van vee van een 
en dezelfde soort. Zo kunnen het hou-
den van paarden en daarbij horende 
hekomheiningen het landschap sterk 
bepalen. Deze bedreigingen zijn niet 

uniek voor deze regio; we zien lande-
lijk en ook mondiaal een snelle afna-
me van het heersende landschap.’ 
L evend erfgoed is er op gericht de 
verworvenheden uit het verleden in 
ere te houden, zonder daarbij uit de 
tijd geraakte tradities geforceerd vast 
te willen houden. Met het initiatief 
voor biodiversiteit willen Bakker en 
Siegerink een positieve bijdrage leve-
ren aan het hervinden en behouden 
van planten en dieren, waardoor de 
natuur en het landschap meer variatie 
krijgt en daardoor een meerwaarde 
heeft voor bewoners en recreanten 
in Groenekan en omgeving. Bakker: 
‘Weliswaar is Groenekan amper een 
stip op de kaart, maar het is niettemin 
een goede biotoop (om in de termi-
nologie te blijven) om kleinschalig 
kwaliteit toe te voegen aan het land-
schap door middel van variatie in 
flora en fauna’.

Aanzet
De startnotitie was bedoeld als eerste 
aanzet voor het idee van biodiver-
siteit als levend erfgoed. De beide 
Voordorpsedijkers hopen hiervoor 
mensen en instanties enthousiast te 
maken. De eerste fase van het plan is 
gericht op het inventariseren welke 
organisaties en particulieren reeds 
actief zijn op dit terrein. Ook hopen 
zij draagvlak te krijgen bij deze per-
sonen en instanties, zodat dit initiatief 
als een olievlek zal werken. Eveneens 
is er meer kennis nodig op dit ter-
rein. 
U it een eerste oriëntatie blijkt dat er 
in de regio reeds diverse initiatieven 
in het landschap en de agrarische 
sector genomen zijn. Er zijn bv. boe-
ren die biologisch dynamisch telen, 
zorgboerderijen, landschapsbeheeror-
ganisaties etc. 

Bijeenkomst
Woensdag was er dus op boerderij 
Westeneng een goed bezochte bij-
eenkomst. De aanwezigen constateer-
den dat biodiversiteit een zeer breed 
begrip is. Verschillende organisaties in 
de regio geven er ieder op eigen wijze 
invulling aan. Zo heeft de gemeente 
De Bilt enige jaren geleden de Nota 
Vitaal Platteland en de Ecologische 
Scan opgemaakt. Met het L andschaps 
Ontwikkelings Plan worden nieuwe 
ontwikkelingen, met name in het 
Kromme Rijngebied - de regio waar 
De Bilt toe behoort - gestalte gegeven. 
H et L andschap Erfgoed U trecht biedt 
heel concreet financiële en praktische 
ondersteuning aan particulieren voor 
kleine landschapselementen en erfbe-
plantingen. Ook aan educatie wordt 
aandacht besteed, bijvoorbeeld op de 
boerderij Westeneng.
Bij al deze initiatieven op het terrein 
van biodiversiteit vonden de aan-
wezigen het van belang dat er een 
duidelijke focus komt te liggen op de 
streekeigen planten en dieren, die van 
vroeger uit in deze omgeving thuis-
horen, zoals hoogstamfruitbomen en 
oude koerassen zoals blaarkoppen. 
Ook de samenwerking tussen natuur-
bescherming en agrarisch natuurbe-
heer is van belang, waarbij het voor 
de agrarische sector een uitdaging is 
om streekeigen producten te kweken 

die ook economische waarde heeft.
De aanwezigen zagen het belang van 
het dichter bij de bevolking brengen 
van biodiversiteit. Dat kan d.m.v. het 
openstellen van boerderijen en fiets-
tochten met informatie over wat er 
aan flora en fauna in de omgeving te 
zien is. Maar ook door het adopteren 
van een koe en door een stadsdieren-
park te helpen met het kweken van 
streekeigen dieren, worden burgers 
meer bij het landschap betrokken.

Vervolg initiatief
Van belang vond men dat er een 
vervolg komt op deze bijeenkomst. 
L andschap Erfgoed U trecht zegde toe 
de initiatiefnemers te ondersteunen 
bij het maken van een projectplan. 
Daarin worden concrete activiteiten 
opgenomen op het terrein van bio-
diversiteit, met een afbakening naar 
streekeigen flora en fauna. Ook zaken 
als kennisvermeerdering, educatie, 
toerisme en economische mogelijk-
heden zullen worden opgenomen. De 
opzet zal een bredere regio moeten 
bestrijken. 
Met het projectplan ontstaat een 
document voor een openbare pre-
sentatie en kunnen instanties worden 
benaderd voor financiële ondersteu-
ning of samenwerking. Dat zou en 
mooi vervolg zijn voor dit initiatief 
uit Groenekan. 
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advertentie

Een rijkdom aan leven op aarde
door Henk van de Bunt

W oensdag 22 april was er op boerderij W esteneng aan de Voordorpsedijk in G roenekan een 
brainstormbijeenkomst met vertegenwoordigers van Agrarisch Natuurvereniging L andschap Noorderpark, 

U trechts L andschap, L andschap Erfgoed U trecht, L TO Noord, Stichting Zeldzame H uisdieren, Stichting 
Brigida, gemeente De Bilt, IVN en dorpsraad G roenekan. H et onderwerp was biodiversiteit:  een rijkdom 

aan leven op aarde.

De aanwezige betrokken v.l.n.r. Wim van Sc haik (St ichting Brigida, lid Dorps-
raad Groenekan), P atrick Greeven (I VN), Henk Bakker (initiatiefnemer), Wim 
Westeneng (boerderij Westeneng), Hans Hoogewerf (U trechts Landschap), 
Trudie Si egerink, (initiatiefnemer, lid Dorpsraad Groenekan), Hein P asman 
(Landschap Erfgoed U trecht), P eter van Eldik (St ichting Zeldzame Huisdie-
ren), Teus Spe lt (LTO-Noord, afdeling De Bilt) en Dick van Beek (landschaps-
architect gemeente De Bilt).

Mini Rijksen-L andman werd op dins-
dag 21 april in gebouw De Scha-
kel in De Bilt tijdens de algemene 
ledenvergadering van de plaatselijke 
PC OB tot nieuwe voorzitter verko-
zen. Zij volgt voormalig wethouder 
C ees L am op die deze functie zeven 
jaar bekleedde. 

Wim Bos sprak C ees L am tijdens de 
vergadering met waarderende woor-
den toe. H ij memoreerde de totstand-
koming van het Maertensplein acht-
tien jaar geleden, met L am als verant-
woordelijk wethouder.‘H ij kreeg een 
kruiwagen met dertien middenstands-
kikkers keurig in het spoor.’ Bos en 
L am kennen elkaar al vele jaren en 
kregen na het wethouderschap van 
C ees L am zelfs een werkrelatie. Toen 
bakker Wim Bos iemand zocht die bij 
nacht en ontij brood zou willen rijden, 
bood L am zich spontaan voor deze 
functie aan. Bos vertelt dat hij daar 
wel van schrok, want hij vond het 
geen passend werk voor de vroegere 

wethouder. Die zei echter: ‘Vroeger 
moest ik allerlei dingen doen, maar 
nu kan ik gewoon doen waar ik zin 

in heb. En dit vind ik leuk.’ H ij doet 
het werk nog steeds met veel plezier. 
Nadat onlangs de bakkerij is afge-
brand staat hij er ook nog vroeger 
voor op. 

De komst van burgemeester Gerritsen 
aan het eind van de vergadering was 
voor mevrouw A. van Wakeren-de 
Buck totaal onverwacht. Toen ook 
nog haar familieleden binnenkwa-
men werd pas duidelijk dat het om 
haar ging. De burgemeester reikte 
mevrouw van Wakeren vervolgens 
de C hapeaupenning van de gemeente 
De Bilt uit. 
Zij ontvangt de penning voor haar 
vrijwillige activiteiten gedurende 
vele jaren. ‘Daarmee heeft u zich 
verdienstelijk gemaakt voor de Bilt-
se samenleving. Mensen die goede 
voorbeelden geven moeten niet alleen 
erkentenis krijgen, maar vooral ook 
herkenning’, aldus de burgemeester. 
Na de huldiging was er nog een optre-
den van De Persmuskieten. [ GG]

PC OB kiest nieuwe voorzitter

Cees Lam en Mini Rijksen-Landman,  
de gaande en komende P COB  
voorzitter.

Koninginnedag en
zondag 3 mei geopend



Aanvragen om vergunning  ( arti-
kel 41 W oningwet)  voor:
L ichte bouwaanvraag
•		Groenekan,	 Lindenlaan	 15,	 ver-
nieuwen	schuur-garage;

•		Groenekan,	 Voordorpsedijk	 53,	
vergroten	dakkapel	achterzijde;

•		Holl.Rading,	 Schaapsdrift	 21,	
vernieuwen	bijgebouw;

•		Maartensdijk,	 Merellaan	 8,	 uit-
breiden	woning;

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

Verleende bouwvergunningen
•		Groenekan,	 Grothelaan	 16,	 uit-
breiden	 woning	 en	 oprichten	
bergruimte	(22-4-2009)

•		Holl.Rading,	 Spoorlaan	 24,	 uit-
breiden	woning	(16-4-2009)

•		Holl.Rading,	 Vuurse	 Dreef	 4,	
plaatsen	daklijsten	(22-4-2009)

•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 71,	
oprichten	 stalinrichting/voeder-
plaats	(22-4-2009)

•		Maartensdijk,	Dorpsweg	 71,	 ver-
groten	 dam	 met	 duiker	 (22-4-
2009)

•		Maartensdijk,	 Maertensplein	 21,	
plaatsen	 loopdeur	 en	 roldeur	 en	
plaatsen	technische	installaties	op	
het	dak	(20-4-2009)

•		Westbroek,	 Dr.Welfferweg	 110,	
vergroten	 agrarische	 bedrijfswo-
ning	met	bijgebouw	(22-4-2009)

Verleende bouwvergunning 1e 
fase
•		Bilthoven,	Koppellaan	19,	oprich-
ten	woning	(22-4-2009)

Verleende sloopvergunning
•		Bilthoven,	Beethovenlaan	24,	ver-
wijderen	asbesthoudende	materia-
len	(22-4-2009)

	
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.	

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U  kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer ( 030)  2289411. Voor informa-
tie over bestemmingsplannen en/
of een gesprek met een plantoet-
ser dient u altijd een afspraak te 
maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

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

Aanvrager: 	dhr.	G.J.	van	Ekris
Inrichting: 	 Maatschap	 G.J.,	 A.E,	
T.	van	Ekris	en	H.C.	van	Ekris-v.d.	
Pol	(rundvee-	en	paardenhouderij)	
Adres: 	 Dorpsweg	 71,	 Maartens-
dijk
Omschrijving: 	 het	 uitbreiden/wij-
zigen	van	de	inrichting	of	verande-
ring	van	de	werking	ervan
(per	1	mei	2009).	
Betreft: 	 het	 Besluit	 landbouw	
milieubeheer.	

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

U	 kunt	 de	 melding	 inzien	 van	 6	
mei	tot	20	mei	2009	in	het	gemeen-
tehuis	 van	 8.30	 tot	 12.30	 uur	 (of	
volgens	afspraak).

WE T MIL IEU BEH EER
Algemene	wet	bestuursrecht	

Beschikkingen
Burgemeester	 en	 wethouders	 heb-
ben	het	volgende	besluit	genomen:

•		Utrechtseweg	 360	 De	 Bilt.	 Het	
betreft	 een	 gedeeltelijke	 intrek-
king	van	de	vergunning	voor	een	

verkooppunt	 van	 motorbrand-
stoffen	 inclusief	 LPG	 van	 Esso	
Nederland	BV.	

	 	De	 beschikking	 is	 ten	 opzichte	
van	 de	 ontwerpbeschikking	 niet	
gewijzigd.

De	 beschikking	 met	 de	 daarop	
betrekking	 hebbende	 stukken	 lig-
gen	gedurende	zes	weken	ter	inza-
ge,	vanaf	6	mei	2009	tot	en	met	16	
juni	 2009.	 Gedurende	 zes	 weken	
na	 de	 dag	 dat	 de	 beschikking	 ter	
inzage	 is	gelegd	staat	bij	de	Afde-
ling	 Bestuursrechtspraak	 van	 de	
Raad	 van	 State	 beroep	 open	 voor	
belanghebbenden.

Het	 beroepschrift	 moet	 voor	 17	
juni	2009	worden	gezonden	aan	de	
Afdeling	 bestuursrechtspraak	 van	
de	Raad	van	State,	Postbus	20019,	
2500	AE	‘s	Gravenhage.
Tegelijkertijd	met	of	na	het	 instel-
len	 van	 het	 beroep	 kan	 worden	
verzocht	 om	 een	 voorlopige	 voor-
ziening	te	treffen	op	grond	van	arti-
kel	 36	 en	37	Wet	op	de	Raad	van	
State	juncto	artikel	8:81	Algemene	
wet	 bestuursrecht.	 Daartoe	 moet	
een	 verzoek	 worden	 ingediend	
bij	 de	 Voorzitter	 van	 de	Afdeling	
bestuursrechtspraak	 van	 de	 Raad	
van	State.	
Het	 griffierecht	 bedraagt	 €	 143,-	
voor	 individuele	 	 personen	 en	 €	
285,-	voor	rechtspersonen.	

Inzage van stukken
De	desbetreffende	stukken	kunnen	
gedurende	de	inzagetermijn	op	ver-
zoek	 kosteloos	 worden	 ingezien	
bij:
•		de	Milieudienst	Zuidoost-Utrecht,	
Laan	 van	 Vollenhove	 3211	 in	
Zeist	 (iedere	werkdag	van	8.30	 -	
12.30	uur	en	13.30	-	17.00	uur)

•		de	 gemeente	 De	 Bilt,	 Soestdijk-
seweg	 173	 in	 Bilthoven	 (iedere	
werkdag	 van	 8.30	 -	 12.30	 uur)	
en	 de	 openbare	 bibliotheek,	 De	
Kwinkelier	 20	 in	 Bilthoven	 (tij-
dens	openingsuren)

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

Voor informatie:  Milieudienst 
Zuidoost-U trecht, telefoon ( 030)  
69 99 500/ 528/ 536.
Laan	van	Vollenhove	3211	
(in	 kantorencentrum	 Vollenhove,	
boven	winkelcentrum,	ingang	A,	1e	
verdieping)
Postbus	461	
3700	AL	Zeist
fax	(030)	69	99	599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl
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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 

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

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

Zie	ook:	www.mensdebilt.nl.

W erk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:
•	 	De Bilt: 	Herinrichting	Waterweg,	noordelijk	deel	van	Looydijk	tot	Groenekan-
seweg.	Weg	is	afgesloten	voor	doorgaand	verkeer,	bestemmingsverkeer	is	wel	
mogelijk,	tot	eind	april;

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

Openingstijden gemeentehuis, 
servicepunt Maartensdijk en 

de Milieustraat 

Rond	Koninginnedag	en	Bevrijdingsdag	zijn	het	gemeentehuis,	servicepunt	
Maartensdijk	en	de	Milieustraat	een	aantal	dagen	gesloten.	

Het	gemeentehuis	te	Bilthoven	is	gesloten	op:
-	 woensdag	29	april	(i.v.m.	Lintjesregen)
-	 donderdag	30	april	
-	 vrijdag	1	mei
-	 maandag	4	mei
-	 dinsdag	5	mei

Voor	geboorteaangifte	en	aangifte	van	overlijden	is	het	gemeentehuis	op	29	
april	geopend	van	8.30	tot	12.30	uur.	

Het	servicepunt	in	Maartensdijk	is	gesloten	op:
-	 donderdag	30	april
-	 maandag	4	mei

De	Milieustraat	is	gesloten	op:	
-	 donderdag	30	april
-	 maandag	4	mei
-	 dinsdag	5	mei

Op	vrijdag	1	mei	is	de	Milieustraat	geopend	van	09.00	tot	12.00		en	13.00	
tot	16.00	uur	en	op	zaterdag	2	mei	van	09.00	tot	12.00	uur.

Bij	spoedsituaties	die	niet	kunnen	wachten	tot	het	gemeentehuis	weer	open	
is,	kunt	u	het	piketnummer	van	de	gemeente	bellen:	06	55876775.

Wet Milieubeheer 

Mededeling:  Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. Alleen voor de bekendmakingen en 
vergunningen is een selectie opgenomen, waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 
Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/
BC en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl. Vervolg op pagina 11

Omwisselen bromfietscertificaat 
voor rijbewijs vanaf 1 oktober 

2009 niet meer mogelijk
Houders	van	een	bromfietscertificaat	hebben	tot	1	oktober	2009	de	gelegen-
heid	om	hun	bromfietscertificaat	om	te	wisselen	voor	een	rijbewijs	met	de	
categorie	AM.
Na	1	oktober	2009	is	omruilen	niet	meer	mogelijk	en	moet	eerst	 theorie-
examen	worden	 gedaan	 bij	 het	 Centraal	 Bureau	 voor	 Rijvaardigheidsbe-
wijzen.
Personen	die	naast	een	rijbewijs	A	(motor)	of	B	(auto)	beschikken	over	een	
bromfietscertificaat	hoeven	het	certificaat	niet	om	te	wisselen.	Het	rijbewijs	
(	A	of	B)	 	 is	dan	al	geldig	om	een	bromfiets,	 snorfiets	of	brommobiel	 te	
mogen	besturen.
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Programma
Onder het thema “ Vrijheid en iden-
titeit”  wordt dit jaar op maandag 4 
mei a.s. op twee plaatsen in onze 
gemeente de herdenking gehouden. 
In Bilthoven is dit bij het monument 
bij Jagtlust. In Maartensdijk wordt 
de 4 mei herdenking gehouden in 
de Sint Maartenskerk, gevolgd door 
twee minuten stilte bij de vlag op het 
Maertensplein.

Tijdens de Nationale H erdenking op 
4 mei worden in het hele land om 
20.00 uur de Nederlandse slachtoffers 
herdacht die sinds het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog in oorlogs-
situaties en bij vredesoperaties zijn 
omgekomen. Door het jaar heen vin-
den herdenkingen plaats die verbon-
den zijn aan specifieke gebeurtenis-
sen of groepen slachtoffers. Op 4 mei 
komen alle ervaringen en groepen in 
herinnering samen.

Bilthoven
In Bilthoven start het programma om 
19.45 uur met de stille tocht vanaf 
twee locaties naar het monument bij 
Jagtlust. Burgemeester A.J. Gerritsen 
zal met zijn echtgenote de stille tocht 
vanaf de hoek Soestdijkseweg/  Kor-
telaan leiden; Wethouder E.Th. Kam-
minga en de gemeentesecretaris, de 
heer R.A.K. H uijbregts, doet dat met 
de heer H .C . Swart van het Voormalig 
Verzet vanaf de hoek Soestdijkseweg/
Anthonie van L eeuwenhoeklaan. De 
herdenking wordt muzikaal onder-
steund door de Koninklijke Zangver-
eniging Zang Veredelt. De scouting-
groepen vormen een ruim cordon 
rond het monument en rond de leer-
lingen van de Groen van Prinste-
rerschool die het monument hebben 

geadopteerd. De leerlingen ontste-
ken de gasvlam en leggen de eerste 
bloemen bij het monument gevolgd 
door de scouts die hiermee de weg 
vrijmaken voor alle aanwezigen om 
bloemen te leggen.

Maartensdijk 
In Maartensdijk start om 19.10 uur 
het programma in de Sint Maartens-
kerk, Nachtegaallaan 40. Vanuit het 
college zullen loco-burgemeester H .P. 
Mittendorff en wethouder drs. A.J. 
Ditewig, beiden met partner, de her-
denking bijwonen. Na de bijeenkomst 
volgt een stille tocht langs Dijckstate 
naar het Maertensplein voor de twee 
minuten stilte bij de vlag. 

Na afloop is er gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken in Jagtlust (in 
Bilthoven) en in Dijckstate (in Maar-
tensdijk). 

Beide programma’s vindt u ook op de 
website van de gemeente
www.debilt.nl . 

Vlaggen halfstok
Bij alle openbare gebouwen hangen 
van 18.00 uur tot zonsonder¬ gang 
(21.09 uur) de vlaggen halfstok. Ook 
bij het monument blijft na de twee 
minuten stilte de vlag halfstok. Dit 
doet recht aan het ingetogen karakter 
van de bijeenkomst. Burgemeester 
en wethouders van De Bilt stellen 
het zeer op prijs als ook alle inwo-
ners van de gemeente dit voorbeeld 
volgen.

Oproep:  respecteer de twee minu-
ten stilte
De symbolische twee minuten stilte 
maakt altijd veel indruk omdat tal 

van activiteiten in het dagelijks leven 
worden onderbroken. Niet alleen is 
het twee minuten stil op de radio en 
televisie, ook het openbaar vervoer 
komt tot stilstand. In veel openbare 
gelegenheden worden de activiteiten 
even stilgelegd of opgeschort tot na 
20.15 uur. Veel mensen hechten zeer 
aan dit moment van stilte en bezin-
nen. Eé n persoon kan de stilte van 
honderden anderen verstoren. Onze 
oproep is dan ook: respecteer deze 
twee minuten stilte.

Vervoer
Als u slecht ter been bent, dan kunt 
u zich voor vervoer naar de locaties 
Jagtlust in Bilthoven en Dijckstate 
in Maartensdijk wenden tot de Alge-
mene H ulpdienst De Bilt-Bilthoven 
via telefoon (030)  228 77 9¬ 9. Doet 
u dit alstublieft wel tijdig vanwege de 
organisatie rondom dit vervoer. Op 
beide locaties zijn zitplaatsen gere-
serveerd voor u als u via deze service 
wordt vervoerd.

Voor meer informatie: mevrouw J.E. 
Nederhof, bestuurssecretariaat, tele-
foon (030)  228 95 69   

Dodenherdenking in Bilthoven en 
Maartensdijk;  maandag 4 mei 2009

Thema “V rijheid en identiteit”

6 mei Informatieavond Dorpshuis 
H ollandsche R ading

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over het dorpshuis voor 
H ollandsche Rading. Op woensdagavond 6 mei vanaf 19:30 uur bent u van 
harte welkom in het dorpshuis van H ollandsche Rading, Dennenlaan 61, 
H ollandsche Rading. 

Deze avond geeft wethouder E. Th. Kamminga namens het college een 
toelichting op het voorstel van het college aan de raad voor een nieuw 
dorpshuis. Alle aanwezigen krijgen op de avond volop de gelegenheid om 
vragen te stellen en hun mening te vormen over het voorstel. H et verslag 
van de avond wordt met het voorstel van het college meegestuurd naar de 
raad, zodat de raad kan die reacties kan meewegen bij de besluitvorming. 

Indien u nog vragen heeft over de avond of over het project dan kunt u con-
tact opnemen met de projectleider, Marianne van Ammers op 030- 2289425 
of via ammersm@ debilt.nl

Fotowedstrijd
W egwijzer 2009-2010 

Doet u ook mee?
In september van dit jaar verschijnt de nieuwe gemeentegids (de Weg-
wijzer) van de gemeente De Bilt. Deze keer willen we de gids niet alleen 
vóór  u maken, maar ook mé t u. Daarom organiseren wij een fotowedstrijd, 
waarbij de winnende foto’s een plaats krijgen in de gemeentegids.  De 
foto’s worden beoordeeld door een jury bestaande uit wethouder E.Th. 
Kamminga, gemeenteraadsleden dhr. C . Beringen en dhr. N. Jansen, en 
communicatiemedewerker van de gemeente Ilse Pols. 

H oe doet u mee?
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, dan kunt u tot en met vrij-
dag 5 juni uw foto(‘s) sturen naar polsi@ debilt.nl, t.a.v. Ilse Pols onder 
vermelding van uw naam en adresgegevens. 

Prijzen
De drie winnende foto’s worden beloond met een plaats in de gemeentegids 
en een waardebon van  € 75,- - (eerste plaats) , € 50,-- (tweede plaats) en € 
25,-- (derde plaats). De beste foto wordt bovendien geplaatst op de voorpa-
gina van de Wegwijzer. 

W aar moeten foto’s aan voldoen?
Wanneer u mee wilt doen aan de fotowedstrijd, houd u dan rekening met 
de volgende criteria:  

1.  Allé é n inwoners van de gemeente De Bilt kunnen deelnemen aan deze 
fotowedstrijd

2. Per persoon mogen maximaal twee foto’s worden ingeleverd
3.  Medewerkers van de gemeente De Bilt zijn uitgesloten van deelname
4.  De foto’s moeten genomen worden in deze gemeente, en moeten herken-

baar zijn voor de gemeente en/ of de Biltse samenleving. 
5.  De foto’s moeten digitaal aangeleverd worden, in JPEG/ JPG formaat met 

een minimale resolutie van 300 dpi of minimaal 1,2 MB
6.   De gemeente De Bilt kan de foto’s gebruiken voor promotionele doel-

einden anders dan de gemeentegids. Bij deelname aan de fotowedstrijd 
geeft u toestemming voor het gebruik van uw foto’s voor bijvoorbeeld 
de gemeentelijke website, folders, flyers, brochures, nieuwsbrieven, het 
burgerjaarverslag, etc.

7.   Als u personen fotografeert, is het verstandig vooraf toestemming te 
vragen voor publicatie van de foto’s. 

 
De winnende foto’s worden in juni bekend gemaakt. De winnaars krijgen 
schriftelijk bericht. 
H eeft u nog vragen?  Neem dan contact op met Ilse Pols via polsi@ debilt.
nl of 030 228 94 32. 

Wilt u dat uw foto een jaar lang te zien is in de nieuwe Wegwijzer?  Pak dan 
uw camera en maak de winnende foto! 

Informatieavond G ehandicapten-
platform De Bilt op 11 mei 2009

Op maandag 11 mei organiseert het Gehandicaptenplatform De Bilt de 
jaarlijkse informatieavond in de brandweerkazerne aan de L eijenseweg 
in Bilthoven. H et thema van dit jaar is “ H oe veilig woont u? ” . Voor meer 
informatie, zie www.gehandicaptenplatformdebilt.nl of bel 030 271 75 26 
of 030 220 34 97. 
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Ieder jaar sluit het servicepunt in 
Maartensdijk gedurende de zomer-
periode. Dit jaar sluit het servicepunt 
iets eerder dan andere jaren. Dat heeft 
te maken met technische voorzienin-
gen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

R eden vroege sluiting
Op 29 juni 2009 verandert de aan-
vraagprocedure voor nieuwe reis-
documenten. H et servicepunt in 
Maartensdijk beschikt niet over de 
benodigde technische middelen om 
de nieuwe aanvraagprocedure voor 

reisdocumenten te kunnen uitvoeren. 
Europese Wet en regelgeving schrijft 
voor dat in  Nederlandse reisdocu-
menten vingerafdrukken in een chip 
worden geregistreerd. Daarvoor is 
speciale apparatuur en programma-
tuur nodig. Die is op dit moment 
niet beschikbaar in het servicepunt 
Maartensdijk. Daarom gaat het per 
29 juni dicht.
 
In de komende maanden wordt beke-
ken 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 Maar-
tensdijk. 

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

Servicepunt Maartensdijk 
vanaf 29 juni gesloten



In de nacht van vorige week donderdag op 
vrijdag is er ingebroken in het voormalige 
pand van L idl aan het Maertensplein. Een 
stevig metalen scherm aan de achterzijde is 
kennelijk moeiteloos gelicht, waarna o.a. 
veel gereedschap en een grote hoeveel-
heid specifiek leidingwerk is gestolen. De 
werkzaamheden voor de firma’s L andwaart 
en De Marskramer vorderen gestaag maar 
het opnieuw installeren van de gecodeer-
de elektronica zal geruime tijd duren en 

is kostbaar. H et waren geen toevallige 
passanten die dit hebben meegenomen. 
H et bleken kenners te zijn. Volgens de 
firma L andwaart moeten de daders precies 
geweten hebben hoe het deels geï nstalleer-
de elektrische systeem gemonteerd was 
en waar andere waardevolle onderdelen te 
vinden waren. Een strategisch opgestelde 
camera in de buurt heeft om half drie in 
die nacht bij de achterkant van het pand de 
lichten van een auto waargenomen. Nog 

geen half uur later is die auto weer vertrok-
ken. H ier zijn snelle gasten met voorkennis 
aan de gang geweest. 

Nog niet geopend;  toch al geopend.

Opnieuw inbraak Maertensplein
door Kees P ijpers

 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.

Tulpen 3 bossen 5,-
Geurende freesia's bos 3,95
Mini hortensia  5,95
Aardbeiplanten 3 voor 3,95

Koninginnedag gesloten

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

ORANJE 
spray en gel hier 

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

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

Bakker Bos is er weer!

Aardbeienvlaai

Nu € 7,95
(normaal € 8,60)

Elektrotechnisch
Installatieburo

van Woudenberg b.v.
  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
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Profiteren van samenwerking
Kort na de Tweede Wereldoorlog 
was de gedachte: door samenwer-
king nooit meer oorlog in Europa. 
Met de oprichting van de Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal in 
1951 werd de basis gelegd voor de 
Europese U nie van vandaag. Door de 
controle op strategische grondstoffen 
kon inderdaad voorkomen worden 
dat conflicten escaleerden. In 1957 
volgde met het Verdrag van Rome 
economische samenwerking waar alle 
deelnemende landen van profiteer-
den. H et heeft gewerkt en werkt nog 
steeds. Er is echter iets veranderd: de 
discussie gaat niet meer over groei 
van onze economie en de toegang 
tot nieuwe afzetmarkten. Ook praten 
wij niet meer over oorlog. Voor velen 
een logische zaak, maar feitelijk een 
groot goed! H et gaat ook niet over 
de invloed die wij als klein land 
konden en kunnen uitoefenen op de 
besluitvorming op het gebied van 
buitenlandse politiek, de spelregels 
en subsidies. In de laatste tientallen 
jaren maakte de Europese U nie een 
ongekende welvaartsgroei door, en 
Nederland heeft daar sterk van mee-
geprofiteerd.

Meedoen is je houden aan de spel-
regels
Maar er is nu meer aan de hand. De 
Europese U nie is een organisatie die 

er voor heeft gezorgd dat er spelre-
gels zijn om elkaar te beschermen 
en om iedereen die dat wil, een eer-
lijke en gelijke kans te geven om op 
de Europese markt een boterham te 
verdienen. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat ook grote multinationals zich aan 
dezelfde spelregels moeten houden. 
H et positieve effect op arbeidsom-
standigheden en veiligheid voor con-
sumenten is hier een voorbeeld van. 
Maar soms lijken de regels meer 
kwaad te doen dan goed. Dan worden 
de spelregels een belemmering voor 
creativiteit en vernieuwing. Juist nu is 
die creativiteit en vernieuwing brood-
nodig om een nieuwe impuls te geven 
aan de verdere ontwikkeling van een 
duurzame samenleving met gelijke 
kansen voor iedereen. En de spelre-
gels worden steeds ingewikkelder. 
Er doen nu nieuwe spelers mee, wier 
economie en politiek zich heel anders 
hebben ontwikkeld dan die van de 
' oude'  landen. Dat maakt het lastig om 
spelregels te maken die voor iedereen 
dezelfde kansen bieden.

Angst is een slechte raadgever
Juist nu het economisch tegenzit, is 
het van belang dat creativiteit en 
daarmee innovatie wordt gestimu-
leerd. Maar in plaats daarvan is er 
nogal wat angst voor de gevolgen 
hiervan en menen veel sceptici dat 
we nu de regels beter kunnen ver-

anderen. Die angst lijkt met name te 
worden ingegeven door overnames 
in de energiesector en grote aanbe-
stedingen in het openbaar vervoer. 
Voor sommige partijen hier te lande 
kan de hele wereld lid worden van de 
Europese U nie, wanneer landen maar 
voldoen aan de toetredingseisen. U it-
breiding boven werkelijke integratie?  
Andere politieke partijen kiezen voor 
een uitgekleed Europa, soms alleen 
maar omdat ze Turkije er niet bij 
willen hebben. Weer anderen beplei-
ten slechts een beperkte toelating 
voor landen waarvan de economie en 
politiek het ' aankunnen' . Maar waar 
zijn we nu echt bang voor?  De vrije 
markt?  Is de concurrentie daar dan 
niet gebaseerd  op gelijke kansen?  
Moeten we een halt toeroepen aan 
de uitbreiding van het aantal deelne-
mers?  Wat vinden wij: moeten we de 
spelregels veranderen?  

Europadebat
Dit is het moment om die vragen 
uit te spreken, met alternatieven 
te komen en invloed uit te oefe-
nen op de Europarlementarië rs die 
ons gaan vertegenwoordigen. De 
discussie met hen vindt plaats op 
woensdag 20 mei in de Mathilde-
zaal van het gemeentehuis in Bilt-
hoven, en staat onder leiding van 
burgemeester Arjen G erritsen.

W erkgroep Europa - Jumelage De Bilt
Kansen voor EU R OPA, kansen voor ONS

W orkshops door Theater
in ' t G roen

Theater in ’t Groen is op zoek naar acteurs voor een nieuwe productie. 
Ook Groenekanners die graag kennis willen maken met acteren kunnen 
zich melden. Regisseur en theaterdocent Timon Blok verzorgt op 12 en 
19 mei een avondworkshop voor deze groep. Daarnaast zal er op zondag 
24 mei een kennismakingsdag worden georganiseerd voor oude en nieuwe 
acteurs. 

In juli 2008 heeft Theater in ’t Groen met groot succes ‘Een Midzomer-
nachtsdroom’ van Shakespeare opgevoerd. Momenteel is de fondsenwer-
ving opgestart voor een nieuwe productie. H et is de bedoeling om in 2010 
' De revisor'  op te voeren van Gogol. 

Avondworkshops
De twee avondworkshops zijn bedoeld voor beginnende en gevorderde 
acteurs, die graag in aanmerking willen komen voor een rol in ' De revisor' . 
Ervaring is niet persé  vereist. Ook Groenekanners die graag kennis willen 
maken met acteren kunnen zich melden voor de workshops. H etzelfde geldt 
voor mensen die als figurant mee hebben gedaan aan Een Midzomernachts-
droom. H et doel van de workshops is een laagdrempelige kennismaking; 
wat zijn de basisbeginselen van acteren, hoe werk je aan speldurf, spel-
plezier, vertrouwen in jezelf en vertrouwen in je tegenspeler. Ook komen 
basisbegrippen als ' doelstelling van een personage'  en ' conflicten'  op 
eenvoudige wijze aan bod. Aangezien het om een kennismaking gaat die 
verdeeld wordt over twee avonden dienen deelnemers beschikbaar te zijn 
voor beide avonden.

Kennismakingsdag
Voor spelers die besluiten om met de nieuwe voorstelling mee te doen, is 
er op zondag 24 mei een kennismakingsdag met oude en nieuwe spelers. 
H et doel van deze dag is om de twee culturen ' oud'  en ' nieuw'  met elkaar 
in contact te brengen. Naast diverse speloefeningen wordt er al iets die-
per ingegaan op ' De revisor' : wat is de achtergrond, inn welke stijl zal er 
gespeeld worden en wat wordt er van de deelnemers gevraagd. Deze dag 
zal uitdrukkelijk geen ' casting'  zijn; de precieze rolverdeling komt pas aan 
het begin van het nieuwe seizoen. Enerzijds omdat er misschien in de zomer 
alsnog mensen willen aansluiten, anderzijds omdat nog niet bekend is of het 
project daadwerkelijk in september 2009 van start kan gaan.

Aanmelden 
Voor beide programma’s is vooraf aanmelden verplicht. Zie voor nadere 
informatie www.dorpspleingroenekan.nl. Berichten over het theater zijn 
te vinden in de rubriek ‘cultuur’. De aanmelding voor de workshops sluit 
donderdag 7 mei a.s.

W ie wil zich presenteren
op een podium?

In het centrum van Bilthoven (gemeente De Bilt) wordt op zaterdag 30 mei 
een kunstmanifestatie gehouden. Tijdens deze manifestatie zal de gemeente 
De Bilt in een tent een tijdelijk podium creëren voor alle inwoners van de 
gemeente. De organisatie is in handen van Fredie Blankestijn van Idee F 
Events. ‘Wij zoeken verenigingen en inwoners die alleen of met een groep 
bijvoorbeeld hun verhaal vertellen, hun kunsten vertonen, een muzikale 
bijdrage leveren, een workshop organiseren of een cultuurhistorisch onder-
werp toelichten. Alles is mogelijk. De tent bevat 75 zitplaatsen; er is een 
microfoon aanwezig en mogelijke attributen zijn op aanvraag te leveren’. 
Dit evenement, gesubsidieerd door de provincie U trecht, is een onderdeel 
van de cultuurnota Ouverture, een project dat in 2007 is gestart. De podi-
umbijdragen mogen niet langer dan een half uur duren. Fredie hoopt dat er 
uit de Biltse bevolking leuke initiatieven komen! Iedereen is welkom, van 
de doorgewinterde artiest tot de debutant. Belangstellenden dienen zich 
vó ór  5 mei aan te melden bij Fredie Blankestijn, telefoon 03 0-2540046 
(06- 18169170) , e-mail idee-f@ planet.nl. Op basis van de aanmeldingen 
vindt een selectie plaats. 

Ouderenraad voor advies 
en overleg

De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 6 
mei, om 14.00 uur in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, Biltho-
ven in de C oesfeldzaal
Op de agenda staat naast de steeds terugkerende onderwerpen o.a. een 
gedachtewisseling over onderwerpen binnen het gemeentelijk beleid die 
voor ouderen van belang zijn. Belangstellenden voor deze openbare verga-
dering zijn van harte welkom.
Voor verder informatie: voorzitter H ella G. van Schaik-C olijn, Kastanjelaan 
2, 3737 RB Groenekan. Tel. 0346 211946 en
e-mail H ella.vanschaik@ casema.nl 

In de raadsvergadering van 23 april jl. 
heeft de raad ingestemd met formatie-
uitbreiding voor de Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren. Op termijn 
wil de gemeente De Bilt een derde 
Boa aanstellen. De afgelopen tijd 
heeft een evaluatie plaatsgevonden 
naar het werk van de Boa’s. Daaruit 
kwam naar voren dat de Boa’s in drie 
jaar tijd er flink wat werkterrein bij 
hebben gekregen. En om toezicht en 

handhaving de komende jaren op een 
nog hoger niveau te krijgen, is een 
derde Boa wenselijk.

Veiligheid en Boa’s
Veiligheid staat in de gemeente De 
Bilt hoog op de politieke agenda. In 
de begroting van 2004 en volgende 
jaren staat opgenomen dat het pro-
gramma Openbare Veiligheid als doel 
heeft een zodanig beleid te voeren dat 

de inwoners van de gemeente De Bilt 
veilig zijn en zich veilig voelen. Om 
het gevoel van veiligheid in ruime zin 
vorm te geven is in 2004 is besloten 
over te gaan tot het aanstellen van een 
buitengewoon opsporingsambtenaar, 
kort gezegd Boa. Inmiddels zijn er 
sinds 2006 in de gemeente twee Boa’s 
in dienst, en binnenkort komt daar 
dus een derde bij. 

R aad stemt in met formatie-uitbreiding Boa’s

L ente-
kriebels

Zaterdag 2 mei is er open dag in de 
boomgaard van Kooidijk 29 te West-
broek, waar op dat moment naar 
verwachting de appelbomen in bloei 
zullen staan. Jeannette Nokkert uit 
Maartensdijk zal haar zeer gevari-
eerde werk ten toon stellen. 

Ook zullen allerlei planten, bloemen 
en 2 ehands spullen te verkrijgen 
zijn. Rond het middaguur zullen de 
lammetjes de fles krijgen en gedu-
rende de openingstijd van 10.00 tot 
16 .00 uur is er ook voor de bezoe-
kers iets te eten en te drinken.



Sojos agenda
W ebsite Sojos
Wil je data weten van activiteiten van Sojos of bij-
voorbeeld foto’s bekijken, dan kun je voorlopig nog 
de Sojoswebsite bezoeken, te vinden op www.free-
webs.com/ sojos1.

Spelletjes- en knutselmiddag Sojos 
Op woensdag 29 april is er weer een knutsel- en spel-
letjesmiddag in Sojos voor kinderen van 6 tot 12 jaar 
tussen 14.00 en 16.00 uur. De kinderactiviteit wordt 
om de twee weken georganiseerd door het kinderwerk 
van Stichting Animo. Deelname is gratis. Men zoekt 
nog enthousiaste ouders /  vrijwilligers, die mee willen 
helpen om de spelletjesmiddag te begeleiden.

Kids Only Disco in Sojos
H ij komt weer, de volgende Kids Only in Sojos op 
vrijdag 8 mei a.s. Trek dus allemaal je dansschoenen 
weer aan en go! De disco is bedoeld voor kinderen 
van 8 tot 13 jaar en duurt van 19.00 tot 21.30 uur. De 
entree is 1,- euro. 

Altijd al een C RU ISE willen 
maken!! Er zijn vaak scherpe 
aanbiedingen! Personal Touch 
Travel, tel. 06 -526 3 3 57 3  of 
mail helen.brinkhuis@ perso-
naltouchtravel.nl

Zat. 2 mei van 10-16  uur 
OPENDAG: Schilderijen, kof-
fie/ thee, bloemen, tuinplan-
ten, tweede handsspullen, etc. 
Kooidijk 29, Westbroek

L entekriebels?  Kom voor een 
goed model naar BETTY ” S 
C ORNER! Bel voor een 
afspraak:06 -3 3 7 22022.
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 -547 53 516

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 7 0 %  .Tel 06  
3 0186 3 42 of kijk op www.
mevoshop.nl

Wel zin in VAKANTIE, maar 
niet om het allemaal uit te zoe-
ken! Personal Touch Travel, 
tel. 06 -526 3 3 57 3  of mail helen.
brinkhuis@ personaltouchtra-
vel.nl

Reisclub 55+
Er is nog beperkt plaats voor de 
Bloesemdagtocht op 2 mei a.s. 
naar de Betuwe.
Tel. Info 03 46  212288
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Te koop aangeboden 
TU SSENWONING met bad en 
slaapkamer op beganegrond, in 
rustige straat te Maartensdijk. 
Tel. 0297 -26 3 7 44

C IRKEL H ARK PZ Zweegers 
Andex 3 3 0 €  3 00,- Tel. 03 46 -
281452

Gratis af te halen: Konijnenhok 
26 5x7 0x7 0 3  afdelingen. Tel. 
03 46 -213 858

Z.g.a.n. combimagnetron tafel-
model. € 25,-. Gratis af te halen 
zonnebank op statief 10 lamps. 
Tel. 03 5-6 2497 6 0

Te koop kanariemannen. € 15,-. 
Tel. 03 46 -212289

Tk 2 melkbussen een met dek-
sel een zonder deksel. Prijs met 
deksel € 20,-. Prijs zonder dek-
sel € 15,-. L euk voor plantjes  in 
de tuin. Tel. 03 46 -214084

Bankschroef bek br. 6  cm. 
i.z.g.s. made in GB. € 12,50. 
Tel. 03 46 -213 3 88

Trendy vliegengordijn 
(Degosol) L imoengroen 
90x200 goede kwaliteit nieuw-
pr. € 13 0,-. nu voor € 3 5,-. Bel 
06 -10892803

Avondje weg en oppas nodig?  
Meisje van 14 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17 .00 uur 03 46 -213 204

Te koop aangeboden

Nootjes

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

1. niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels, 
 de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.
2. 1-koloms advertenties met 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

1

2

3

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

FIETS SER VIC E C ENTR U M MAAR TEN V. DIJK
G R U TTOL AAN 18 Tel.03 46 -21226 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 NIEU WE- en gebruikte fietsen.

H oveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 7 8, Groenekan. Tel. 03 46 -2127 87

Oud ijzer- en metaalafval C ock R ose - Maartensdijk. Tel. 
06 -5496 7 985

L et op buikvet. Meet " t en je weet " t.
Vraag advies: tel. 03 46 -57 13 7 7 .
e-mail: vink-herbalife@ filternet.nl

Show van antieke tractoren 3 0 april 15.00 uur - 16 .00 uur op 
het Maertensplein

Doornenbal-Boogaard Int. biedt u mogelijkheden om extra 
groei-inkomen op te bouwen. Zelf bepalen wat u waard bent en 
ook eigen tijdinvestering. Interesse?  Bel 03 46 -2126 87

U niek gezondheidsprogramma dat leidt tot blijvende gewicht-
beheersing. Resultaat al op korte termijn. Pers.begeleiding 
Weethoejeeet.nl; kenm. enny.boogaard. Tel. 03 46 -2126 87

Te koop:  Tunnel, stalen bogen, met dikke folie +  2 hoge deu-
ren. Opgebouwd te bezien afm 20 m. lang 12 m. breed ±  3  m. 
hoog. T.e.a.b. Tel. 06 -547 5126 9

Personal Touch Travel, uw mobiele reisadviseur komt, indien 
u dat wenst, bij u langs om de leukste of goedkoopste of meest 
spectaculaire of juist romantische vakantie voor u te regelen. Tel. 
06 -526 3 3 57 3  of mail helen.brinkhuis@ personaltouchtravel.nl

Personeel Aangeboden 

Diversen 

A dv er t er en i n D e V i er kl an k!
I et s  v oor  u ?

B el dan  0346 21 19 92

In een goed gevulde zaal presenteerde 
woensdagavond 22 april in het WVT-
gebouw te Bilthoven de lokale poli-
tieke partij Bilts Belang een politiek 
café  met cabaret en een talentenjacht 
voor raadsleden en wethouders. Daar-
in kwamen Ebbe Rost van Tonningen 
en Tiny Middleton in verschillende 
komische rollen naar voren. Een jury 
beoordeelde of de kandidaten door-
gaan naar de volgende ronde, die in 
september plaats vindt. H et gevarieer-
de programma met een levendige dis-
cussie, cabaret en muziek werd door 
de aanwezigen positief ontvangen. 

H et cabaret werd voorafgegaan door 
een interactieve discussie, waaraan 
door een tiental verschillende bewo-
nersorganisaties van uiteenlopende 
locaties in de gemeente werd deelge-
nomen. Volgens de meeste bewoners-
organisaties informeert de gemeente 
bewoners te laat, is zij traag en toont 
zij weinig visie. Bewonersgroepen 
voelen zich daardoor vaak gedwon-
gen actie tegen de gemeente te voeren. 
Wanneer de gemeente zorgvuldiger 
met bewonersgroepen zou omgaan 
dan zouden deze groepen bij voorkeur 
willen samenwerken met de gemeen-
te. Bilts Belang wil zich daarom sterk 
maken voor Algemene Beginselen 
van Behoorlijk Bestuur (ABBB), 
waarin een code wordt vastgelegd 
voor de omgang van de gemeente met 
bewoners. Wil men het lokale bestuur 

versterken dan zou de gemeente dich-
ter kunnen aansluiten bij de burger 
en meer taken en bevoegdheden aan 
burgerinitiatieven doorgeven. Een 
voorbeeld daarvan werd tijdens de 
avond gegeven door de ‘groengroep’ 
uit de Anne Franklaan te Bilthoven, 
die na het nodige getouwtrek met de 
gemeente nu een openbare groen-
strook achter de huurhuizen zelf mag 
onderhouden [ H vdB] .

I n een goed gevulde zaal presenteerde 
woensdagavond 22 april in het WVT-
gebouw te Bilthoven de lokale poli-
tieke partij Bilts Belang een politiek 
café  met cabaret en een talentenjacht 
voor raadsleden en wethouders.

Bilts Belang op talentenjachtInloop in Dijckstate
De zomermaanden breken weer aan! Kom gezellig 
een kopje koffie of thee drinken op het terras van 
Dijckstate in Maartensdijk. De ‘inloop’-tijden zijn 
van 10.00 tot 11.45 uur en van 14.00 tot 16.30 uur 
en op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.45 uur. Tij-
dens deze openingstijden is het Internetcafé  open en 
er kan ook gebiljart worden. 
Voor de ‘inloop’ is SWO De Zes Kernen De Bilt op 
zoek naar versterking van het team van gastheren en 
gastvrouwen. Vindt u het leuk om een paar uur in 
de week vrijwilliger te zijn in de inloop , neem dan 
contact op met de SWO, tel. 0346 21416 1. 

Donderdag 7 mei houdt de SWO van 14.00 tot 
16.00 uur een inloopmiddag in de activiteitenruimte 
van Zorg- en activiteitencentrum Zonneborgh. Deze 
middag is bedoeld om wijkbewoners en andere 
belangstellenden te laten weten welke activiteiten 
er zoal georganiseerd worden. Een aantal van de 
Zonneborghvrijwilligers is aanwezig om u hier over 
meer te vertellen. H et adres is Planetenbaan 451 in 
Bilthoven. Informatie tel.030 2203490.

Ebbe Rost van Tonningen constateert dat het college 
over het dorpshuis in Hollandsche Rading zegt ‘op 
koers’ te zijn, terwijl de bewoners eerst op 6  mei a.s. 
over de mogelijke voortgang zullen worden geï nfor-
meerd, na jaren wachten op een oplossing. Hij nodigt 
de inwoners wel nadrukkelijk uit de informatieavond te 
bezoeken. Zie hiervoor verder de Biltbuis op pag. 11.

Dorpshuis op koers?
De lokale politieke partij Bilts Belang behoort tot de 
groep criticasters, welke constateert dat B& W zonder 
enig overleg met de Raad reclame maakt voor haar 
beleid. De geboden informatie is op diverse punten 
ook vaak discutabel. Zo wordt o.a. het dorpshuis in 
H ollandsche Rading genoemd als ‘op koers’, terwijl 
de bewoners eerst op 6 mei a.s. over de mogelijke 
voortgang van dat op koers zijn zullen worden geï n-
formeerd en eigenlijk al jaren wachten op een oplos-
sing [ H vdB] . 

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 
1 mei kunt u weer kla-
verjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sport-
vereniging aan de Die-
renriem in Maartensdijk 
bent u van harte welkom. 
H et klaverjassen begint 
om 20.00 uur en meedoen 
kost 3  euro. Er is ook een 
loterij, voor €  0,25 kunt u 
een lot kopen.
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Opvallend was, dat trainer Evre afge-
lopen zaterdag de grote afwezige was. 
De oud-speler van IJsselmeervogels 
was donderdag voorafgaande aan de 
wedstrijd door het bestuur de wacht 
aangezegd. Door de tegenvallende 
resultaten had de trainer gedurende het 
gehele seizoen niet zoveel goodwill 
bij het bestuur, maar twee wedstrijden 
voor het einde een trainer ontslaan 
staat niet erg chiq ue. H et bestuur nam 
haar verantwoordelijkheid pas na een 
reactie uit de spelersgroep. Door de 
afwezigheid van Evre stonden de assi-
stent-trainers en oud 1ste elftalspelers 
Jan de Rooij en Bonnie Steenman aan 
het roer van het zinkend schip.

Strijdend ten onder
SVM liet zich zaterdag niet zomaar 
naar de slachtbank brengen. SVM 

startte fel en de eerste minuten werd 
Woudenberg onder druk gezet. De 
felheid duurde maar even. Wouden-
berg vermande zich en bracht zoetjes-
aan het spel in evenwicht. De Rooij 
en Steenman hadden het al het hele 
seizoen verfoeide 4-3 -3  systeem van 
Evre omgezet in een 4-4-2 systeem, 
maar dat mocht niet baten. Zaterdag 
werd ook in dit systeem het SVM-
middenveld geklopt en overlopen door 
de tegenstanders. Daardoor kregen 
de twee SVM-spitsen Engel en De 
Kok nauwelijks aanspeelbare ballen 
en waren er geen echte doelkansen. 
Woudenberg was er op uit om in ieder 
geval de zaak achter dicht te houden en 
via snelle counters een voorsprong te 
nemen. Dat gelukte in de 25ste minuut. 
SVM verspeelde de bal onverwachts 
en onnodig op het eigen middenveld, 

waardoor de eigen verdediging ver-
keerd stond. De rechtsbuiten van Wou-
denberg kon de bal langs SVM-keeper 
Dominic Janssen schieten, die de 1ste 
helft een onzekere indruk maakte, 
maar zich in de 2de helft goed her-
stelde. Woudenberg scoorde in de 1ste 
helft nogmaals. Eerst had Kevin van 
Dronkelaar in de 40ste minuut de kans 
om SVM op gelijke hoogte te brengen, 
maar hij schoot de bal dichtbij het 
doel hoog over. Twee minuten later 
scoorde Woudenberg uit een hard van 
de zijkant ingeschoten vrije bal de 
voorsprong naar 0-2.

Periodekampioen
Woudenberg waande zich bij deze 
voorsprong al periodekampioen, recht-
gevend op nacompetitie voor promotie 
naar de 2e klasse. SVM gaf echter niet 

op en maakte het Woudenberg nog 
moeilijk. In de 6 5ste minuut had Mike 
de Kok eindelijk zijn moment en met 
een schitterend schot vanaf de zijkant 
schoot hij de bal in de bovenhoek 
van het doel van Woudenberg. Even 
later had de ingebrachte reservespeler 
Marco Willemse de gelijkmaker op 
zijn schoen. Maar in plaats van de 
bal langs de uitgelopen Woudenberg-
keeper te spelen, probeerde Willemse 
het met een lob, die met een stuit op de 
lat kwam en vervolgens over het doel 
ging. Een paar minuten later toch nog 
opwinding bij het SVM publiek toen 
tegen het einde van de wedstrijd Kevin 
van Dronkelaar SVM op gelijke hoog-
te schoot. Een stunt diende zich even 
aan, maar 3  minuten voor het einde 
maaide Woudenberg de strohalm voor 

SVM weg. H eel Woudenberg veerde 
op toen bij een uitval alsnog de win-
nende treffer werd ingeschoten (2-3 ). 
De bloemen werden naast de zijlijn 
klaar gezet, zodat het periodekampi-
oenschap gevierd kon worden.

Opnieuw beginnen.
SVM mag het in de 4de klasse 
opnieuw proberen. Na twee aanval-
lend ingestelde trainers Van den Berg 
en Evre is volgend seizoen het roer in 
handen van ‘verdediger’ van Dronke-
laar. Zijn voetbalvisie leverde SVM 
een aantal jaren geleden successen op. 
De afgelopen drie jaren heeft hij in de 
jeugd gebouwd aan een nieuwe lich-
ting selectiespelers en wie weet doet 
SVM het komend seizoen weer mee 
voor de bovenste plaatsen. 

Doek valt voor SVM
Er was nog een klein strohalmpje waaraan SVM zich vasthield om rechtstreekse degradatie te ontlopen.  

Na het verlies tegen W oudenberg ( 2-3 )  is het echter einde oefening voor de SVM-ers 
en mag het volgend jaar opnieuw geprobeerd worden in de 4de klasse.

Tal van landen oostelijk van ons, 
waren van 10.00 tot 11.00 uur plaat-
selijke tijd met demonstraties aan 
ons land vooraf gegaan. H iermee 
werd door miljoenen beoefenaren 
de geboorte van Y ang lu chuan, de 
grondlegger van deze bewegingsleer, 
herdacht. 
Na de warming-up demonstreerde het 
team in uiterste concentratie enkele 
‘vormen’ onder leiding van de nieuwe 
instructeur Daan Kaiser. De ‘vorm’ 
die Anne Anema van zijn groep daar-
na demonstreerde kon moeiteloos 
door de anderen worden gevolgd, 
want T’ai C hi is universeel.  

H erkenning
Die concentratie was kenmerkend. 
Deelnemers vertelden ook dat ze 
echt niets zien als ze bezig zijn. De 
demonstratie toonde dat men deze 
bewegingsleer tot op hoge leeftijd 
kan doen. Er was minder publiek 

dan de voorafgaande jaren. Zowel de 
vakantieperiode als het ontbreken van 
muziek speelde daarbij een rol. Maar 
waar de vorige jaren nog veel pas-
santen zich verbaasd afvroegen wat 
die in het zwart geklede groep aan 
het doen was, werd het dit keer een 
herkenning. U it opmerkingen van de 
meeste kijkers bleek dat zij zelfs de 

naam van de sport kenden. Tot slot 
schonk voorzitter Timmer van Judo-
kan alle beoefenaren een mooi boeket 
bloemen. En nadat de demonstraties 
in Nederland waren gestopt, begon-
nen ze overal in Engeland, waar het 
toen 10 uur werd.

W ereld T’ai C hi-dag in Maartensdijk
door Kees P ijpers

Voor het derde jaar achtereen deed de T’ai C hi afdeling van Judokan Maartensdijk jongstleden 
zaterdagochtend mee aan W ereld T’ai C hi dag. Op deze zonnige dag werd niet alleen op het Maertensplein 

gedemonstreerd maar tijdens hetzelfde uur ook op veel andere plaatsen in ons land. 

De ‘vorm’ die Anne Anema van zijn 
groep daarna demonstreerde kon  
moeiteloos door de anderen worden 
gevolgd, want T’ai Chi is universeel.  

G olfbaan nu echt 
van de baan

‘Nee, zeker niet’, zegt 62 procent 
van de ondervraagden bij het sport-
onderzoek over de wenselijkheid 
en het draagvlak naar een 18-holes 
golfbaan in de gemeente De Bilt. 
Wethouder Mittendorff deelde dit 
nog niet publiek gemaakte resul-
taat mee tijdens het Vragenuur-
tje in de gemeenteraad van 23  
april. Samen met wethouder Dite-
wig beantwoordde Mittendorff 
vragen die door de fracties van 
GroenL inks& PvdA, SP, SGP en 
Bilts Belang waren ingediend. 
L os van de resultaten van het 
onderzoek is het door de Staten-
commissie breed ingenomen stand-
punt over het golfbaanbeleid voor 
het college van B en W aanleiding 
Prinsen West als zoeklocatie voor 
een golfbaan te schrappen. Ditewig 
zegt dat na maart 2008 geen brieven 
van de provincie over de golfbaan 
zijn ontvangen. Over het onderzoek 
of er een golfbaan in de gemeente 
De Bilt moet komen meldt Mit-
tendorff verder, dat 18 procent ja 
zeker of ja heeft ingevuld. Maakt 
mij niet uit zegt 20 procent en nee, 
zeker niet dus 62 procent. ‘Als een 
grote meerderheid aangegeven zou 
hebben dat er behoefte is aan een 
golfbaan, was er nog wel een taak 
voor de gemeente geweest’, aldus 
Mittendorff. ‘Nu is aangetoond dat 
er geen draagvlak is.’ De onder-
zoekgegevens komen de tweede 
helft van mei beschikbaar. [ GG]

DOS verzuimt in de afronding
H et vlaggenschip van de W estbroekse korfbalclub DOS moest op een 
doordeweekse dag op gras spelen tegen mede degradatieconcurrent 

SDO in H illegom. Een zwaardere ondergrond dus en ook de verlichting 
was niet optimaal, i.t.t. ons eigen kleine dorpje met fantastisch 

kunstgrasveld c.a. De wedstrijd stond onder leiding van een vrouw 
als arbiter, die de wedstrijd prima leidde.

DOS kwam, na een periode waarin SDO veel kansen creëerde, maar niet 
afmaakte, op een voorsprong van 1-0 door een afstandschot van Nienke IJt-
sma. SDO was vanaf de eerste minuut aan het achterverdedigen, maar DOS 
was dit rustig aan het oplossen en kwam zo tot goede en lange aanvallen. 
DOS en SDO hielden elkaar qua  scoreverloop goed in evenwicht, waardoor 
de ruststand werd bereikt 4-5 in het voordeel van DOS.

De tweede helft liet hetzelfde beeld zien. H et aanvalsvak van DOS had echter 
veel last van de mindere verlichting. De schoten van DOS waren mede daar-
door slecht. Er werd in de tweede helft slechts eenmaal gescoord door DOS. 
Ook SDO kon niet veel scoren, maar uiteraard meer dan é é n, waardoor SDO 
dit belangrijke duel won. H oe frustrerend ook: DOS wist weer te weinig te 
scoren.Er wachten, na een weekje rust, nog een paar zeer belangrijke wed-
strijden.

W out W anrooy

Wout Wanrooy  vond dat een kind niet ‘opgevoed’ moet worden met regels 
etc., maar dat een volwassene een kind moet begeleiden op zijn/ haar weg 
naar de volwassenheid met inachtneming van de unieke persoonlijkheid en 
gaven van het kind.

Veel inwoners van Maartensdijk hebben zo hun eigen herinneringen aan 
Wout Wanrooy,  natuurlijk afhankelijk o.a. van de hoedanigheid waarin 
iemand met Wout te maken heeft gehad. Wout nam namelijk een heel 
speciale plaats in binnen deze gemeenschap. Jaren geleden heeft hij mee-
geholpen om de gymnastiekvereniging Gymma op te richten. Ook bij de 
oprichting van de tennisvereniging is hij nauw betrokken geweest. En van-
wege zijn bemoeienis met de sport heeft hij ook 2 periodes zitting gehad 
in de Sportraad. 

L ater, sinds het begin van de jaren negentig, is Wout heel actief geweest 
in het ouderenwerk: lid van het bestuur van de ANBO, later ook lid van de 
Seniorenraad in Maartensdijk en sinds de gemeentelijke herindeling weer 
lid van de huidige Ouderenraad voor Advies en Overleg. In deze laatste 
15 jaar heb ik Wout leren kennen: een rustig iemand, niet op de voorgrond 
tredend, maar wel aanwezig en altijd bereid om op de é é n of andere manier 
te helpen. Kortom: Wout was er altijd. H ij was een rustpunt, bijna een 
ijkpunt. Door zijn mildheid, zijn wijsheid zag hij kans om in moeilijke of 
gespannen situaties de juiste toon te vinden zodat de zaken weer in normaal 
vaarwater kwamen. 

Begeleiden
Met veel inzet en trouw heeft hij al deze, hierboven genoemde activiteiten, 
op zich genomen en tot een goed einde gebracht, maar zijn grote passie lag 
toch bij de wereld van het kind. Zijn filosofie was dat een kind niet ‘opge-
voed’ moet worden met regels etc., maar dat een volwassene een kind moet 
begeleiden op zijn/ haar weg naar de volwassenheid met inachtneming van 
de unieke persoonlijkheid en gaven van dit kind. In deze ‘begeleiding’ 
was een grote plaats ingeruimd voor de stimulering van het bewegen van 
het kind. H ierin was Wout een pionier. Op landelijk niveau heeft hij veel 
waardering gekregen voor zijn inzet in deze ontwikkelingen. Ook op de 
Werkplaats in Bilthoven waar hij heel veel jaren les gegeven heeft aan 
kleuters en op de opleiding tot kleuterleidster had men veel waardering 
voor zijn inbreng. En tot een aantal jaren geleden was hij nog steeds zeer 
nauw betrokken bij de peuterspeelzalen in De Bilt.

De manier waarop Wout omging met kinderen - niet je wil opleggen maar 
een kind de kans geven zich te ontwikkelen op zijn/ haar manier - ver-
klaarde voor mij zijn optreden binnen de ouderenorganisaties. H ij maakte 
geen ruzie, maar liet je op onnavolgbare wijze zien dat er wellicht ook een 
andere oplossing mogelijk was. Met deze wijze en milde manier van optre-
den heeft hij ongetwijfeld veel moeilijke situaties weer glad gestreken.  
Stiller zal het niet worden in Maartensdijk nu hij er niet meer is: hij zorgde 
ten slotte nooit voor veel rumoer en herrie. Wel is er een lege plek geko-
men. Wout zal niet meer op het Maertensplein lopen en een praatje maken 
met deze en gene.
Op 5 april is Wout Wanrooy na een lang ziekbed overleden.

Hella van Sc haik
Voorzitter Ouderenraad voor Advies en Overleg gemeente De Bilt. 
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L entetaferelen
Op de narcissen, die 
al wat vroeger bloei-
den ontdekte foto-
grafe Annemiek van 
Zanten insecten, die 
interessant waren, 
voor mevrouw kikker, 
die wel trek heeft in 
een vers hapje.

H et gehele project bestaat uit 14 twee-
onder-é é n-kap woningen, waarvan er 
nu met 6 woningen een aanvang wordt 
genomen met de bouw. De overige 8 
woningen volgen op een later tijdstip 
nadat deze zijn verkocht. Daarnaast 
worden er voor de Woonstichting 
SSW 12 koopeengezinswoningen en 
20 huurappartementen gerealiseerd, 
waarvan de bouw gelijktijdig start.

Startsein gegeven
H et heeft lang geduurd voordat er 
werd begonnen met dit nieuwbouw-
project. De afhandeling van een paar 
vergunningprocedures en de voort-
gang van de verkoop van de vrije 
sectorwoningen kostten meer tijd dat 
vooraf gepland was. Voor Jolanda en 
Eddy Kramer kan het allemaal niet 
snel genoeg gaan. Zij waren de eer-
sten die een koopeengezinswoning 
kochten. H un huidige woning ligt 
naast het voormalige gemeentehuis. 
Zij moeten verhuizen omdat deze 
huizen t.z.t. gesloopt zullen worden, 
waarna ook daar nieuwbouw zal ver-
rijzen. Als alles volgens plan verloopt 

is het project voorjaar 2010 gereed. 
Er zijn nog drie eensgezinswoningen 
niet verkocht. Zij worden verkocht 
door Nijland Makelaars Bilthoven. 
De 20 appartementen worden ver-

huurd door Woonstichting SSW. De 
oppervlakte van deze appartementen 
varieert van 66 m²  tot 73m ² . De bruto 
huurprijs van een appartement is rond 
de € 600,-  per maand. 

Eerste paal Opgetogen geslagen
door Marijke Drieenhuizen

Vrijdagmiddag 24 april heeft wethouder Ditewig de eerste officië le handeling verricht waarmee de bouw 
van start is gegaan van het nieuwbouwproject Opgetogen op het voormalige tenniscomplex 

en de gemeentewerf in Maartensdijk.

Wethouder Ditewig slaat de eerste paal van het project Opgetogen, onder toe-
ziend oog van de uitgenodigde buurtbewoners. Hierna waren ook zij uitgeno-
digd een toast uit te brengen op deze gebeurtenis bij Restaurant Zilt &  Zoet.

De bloemisterij is zowel aangesloten 
bij Fleurop als bij Bloemenbureau 
H olland. Beiden organisaties staan 
voor kwaliteit en hebben een bijzon-
dere Moederdagactie. Om niet te hoe-
ven kiezen en de klanten deze acties 
niet te onthouden wordt dit jaar aan 
beide acties meegedaan. 

Acties
Fleurop biedt gratis een mooie vaas 
aan bij aankoop van een boeket voor 
een bedrag van minimaal 19,50 euro. 
Natuurlijk zullen er in de zaak mooie 

boeketten staan die passen in deze 
gratis glazen vaas. Bloemenbureau 
H olland heeft als ambassadeur Frans 
Bauer. H ij zal de week voor Moeder-
dag hun actie aanprijzen op radio en 
tv en in de media. 
Iedereen die iets koopt bij de aan-
gesloten winkels ontvangt een kras-
kaart met een code. Met die code is 
een speciale zingtone te downloaden. 
Daarnaast is er de kans om de hoofd-
prijs te winnen: een privé  optreden 
van Frans Bauer bij moeder thuis op 
Moederdag. 

Het wordt vandaag een ex tra dag
met bloemen en geschenken,
die zeggen met een lied en lach,
dat wij altijd aan je denken!

Moederdagacties bij 
Bloemisterij Jannet R ijksen 

door Marijke Drieenhuizen

Bloemisterij Jannet R ijksen doet dit jaar in de week voor Moederdag mee aan twee landelijke acties, 
die veelvuldig in de media zullen worden toegelicht.

Kinderactie Moederdag W inkeliersvereniging 
G r at i s  i et s  m ake n v oor  m o ede r

door Marijke Drieenhuizen

De activiteitencommissie van de W inkeliersvereniging Maertensplein 
helpt kinderen op zaterdag 9 mei aan een leuk Moederdagcadeau. 

Tussen 11.00 en 15.00 uur kunnen 
kinderen tot en met 12 jaar op het 
plein gratis een bloempotje schil-
deren en krijgen ze er vervolgens 
een mooi bloeiend plantje in. Vaders 
kunnen wachten op het terras op het 
Maertensplein waar Peet tegen een 
kleine vergoeding iets te eten en te 
drinken aanbiedt. Kinderen die snel 
klaar zijn kunnen zich ook nog laten 
schminken. De heer Kooij is aanwe-
zig met een mooie speelgoedkraam. 

Kinderen die snel klaar zijn kunnen 
zich ook nog laten schminken.

U it raadzaal verwijderd
De gemeenteraadsvergadering begon donderdag 23 april met een half 
uur vertraging. In de raadzaal bevond zich een man uit De Bilt die een 
lokaalverbod opgelegd had gekregen. Anne-Marie Mineur (SP) vroeg de 
burgemeester tijdens de rondvraag om opheldering. Gerritsen deelde mee 
dat betrokkene zich in de afgelopen periode zeer hinderlijk beledigend heeft 
uitgelaten naar de organisatie en medewerkers. Ook verstoorde hij werkpro-
cessen. ‘H ij heeft dat in het verleden ook al eens gedaan en heeft toen een 
lokaalverbod opgelegd gekregen. Dat is vandaag opnieuw gebeurd en in 
weerwil daarvan heeft hij zich vanmiddag weer bij dit gebouw gemeld en 
is hij opnieuw verwijderd. Omdat hij nu met een lokaalverbod de raadzaal 
binnenkwam is er opgetreden.’ [ GG]

De Biltenaar wordt door de politie uit de raadzaal verwijderd.

Bistro De Egelshoek

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

Wijnproeverij
Zaterdag 2 mei

16.00 uur
Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht. 

Vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden

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

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

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

Reisadvies aan huis!!
Een trip naar het reisbureau is niet meer nodig.
En dat voor dezelfde prijs!

Helen Brinkhuis tel. 06-52633573
mail: helenbrinkhuis@personaltouchtravel.nl

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Vrij.
8-5

12,50

Vrij.
1-5

Woe.
29-4

Woe.
6-5

9,95

Biefstuk met gebakken
champignons

of
Gebakken Red snapperfilet

met saffraanboter

Verse Hollandse asperges
met ham

of
Zalmfilet, ei, krieltjes en boterjus

Do.
7-5

Koninginnedag zijn wij gesloten!!

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Let op koninginnedag gesloten

Cees Lammertinck

 Waldkorn

1,491,99heel gesneden op = op




