
Op verschillende plaatsen in hun wijk 
zijn ze bezig om de plantsoenen het 
broodnodige onderhoud te geven. Het 

zijn er heel wat. Zowel mannen als 
vrouwen. Soms half of helemaal ver-
borgen tussen het groen, hoor je ze 
hakken en zagen. Een paar jochies 
brengen met een kar het onkruid weg. 
Ze gaan maar door en hebben er intus-
sen na al die jaren goed verstand van 
gekregen. Ze schoffelen de paden, 
halen onkruid weg en geven struiken 
en bomen de nodige ruimte. Halver-
wege de ochtend komen ze, in aange-
paste kleding, te voorschijn voor de 
koffie. Daar wordt een tijdje gezellig 
gekletst en gelachen. Dan gaan ze 
weer. De paden op, de struiken in, 
met harken, schoffels, zagen, spaden 
en de snoeischaar. ’Deze bewoners-
activiteit is helaas noodzakelijk’, zegt 
Philip Gerards, ‘maar als je zoiets met 
elkaar doet, is het snel gebeurd en het 
schept ook nog een band.’ 
 
Deze burgeraanpak is begonnen toen 
in het najaar 2004 de gemeente De 
Bilt een bezuinigingsoperatie afkon-
digde m.b.t. het onderhoud van het 
openbaar groen in o.a. de gemeen-
te Maartensdijk. De plannen van 
de gemeente De Bilt behelsden het 
omvormen van enkele tienduizenden 
vierkante meters struiken en bomen 
naar grasperken. Dit leidde tot grote 
onrust in de kern Maartensdijk. In 

september 2004 en februari 2005 
spraken op openbare bijenkomsten 
de aanwezige bewoners unaniem hun 
afkeur uit tegen deze plannen. Ook de 
toen nog in functie zijnde Dorpsraad 
Maartensdijk was mordicus tegen. 
Een groep bewoners nam toen het ini-
tiatief het openbare groen in hun wijk 
te behouden door zelf het onderhoud 
ter hand te nemen. 

Op deze manier realiseerde de 
gemeente de Bilt haar bezuiniging en 
bleef het bestaande groen behouden. 
Na enkele gesprekken in het begin 
van 2005, stemde de gemeente De 
Bilt in met dit burgerinitiatief. 

In het gepresenteerde plan komt op 
de plek van de sporthal en het H.F. 
Witte-centrum een nieuwe sporthal 
en een zwembad. Daarmee ontstaat 
de mogelijkheid sportfaciliteiten op 
dezelfde plaats bij elkaar te bren-
gen. De omgeving biedt voldoende 
ruimte om ook woningbouw te rea-
liseren. De grond van het huidige 
zwembad Brandenburg komt op deze 
manier eveneens beschikbaar voor 
woningbouw. ‘Er kan zo een aan-
zienlijke bijdrage geleverd worden 
aan de taakstelling woningbouw in de 
gemeente’, aldus Schmalschläger.

Woningbouw
In een toelichting vertelt Schmal-
schläger welke overwegingen hebben 
bijgedragen om dit plan te ontwik-
kelen. ‘Velen betreuren dat er geen 
buitenbad meer is bij het zwembad 
Brandenburg. Pogingen van de SP 
stranden op onrealistische voorstel-
len, maar hadden wel onze sympa-
thie. Daarnaast kwam de VVD met 

voorstellen voor woningbouw bij het 
H.F. Witte-centrum.’ Schmalschläger 
brengt verder onder de aandacht dat 
de huidige sporthal sterk verouderd 
is en eigenlijk aan vervanging toe is. 
Verder zou de verhuur van de verga-
deraccommodaties moeizaam verlo-

pen en zouden gebruikers vaak van 
buiten de gemeente komen.
 
Berekening
Op dit moment geeft de gemeente 
jaarlijks zo’n 800.000 euro uit aan 
zwembad Brandenburg en het H.F. 

Witte-centrum. Daarvan wordt het 
grootste gedeelte opgeslokt door het 
zwembad. De onderhoudskosten van 
het dertig jaar oude zwembad gaan 
de komende jaren drastisch toene-
men. Grote investeringen in een te 
oud zwembad leveren dan nog geen 
up-to-date zwembad op. ‘In dit plan 

blijven we binnen de bedragen die 
we nu al jaarlijks uitgeven. Daarbij 
hebben we rekening gehouden met 
de resterende boekwaarde van de 
huidige locaties en de opbrengst van 
de te realiseren woningbouw’, aldus 
Désirée Schmalschläger.
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 Restaurant

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

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl




  


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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Verrassend plan voor nieuw zwembad 
door Guus Geebel

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op 8 november 2007, kondigde GroenLinks&PvdA 
een onderzoek aan naar de mogelijkheid een volwaardig zwembad in de gemeente te realiseren. 

Op donderdag 26 juni presenteerde fractievoorzitter Désirée Schmallschläger een plan voor een zwembad op 
het Henri Dunantplein in De Bilt. In een fraai uitgevoerde brochure is het plan als massastudie uitgewerkt. 

Het is een aanzet voor een haalbaarheidsonderzoek, waarin nog veel nader uitgewerkt moet worden.

Désirée Schmallschläger overhandigt burgemeester Arjen Gerritsen het 
zwembadplan van GroenLinks&PvdA.

Zo kan het er volgens de brochure uit gaan zien.

Wijk pakt openbaar groen aan
door Kees Pijpers

Afgelopen zaterdag hebben de bewoners van Mercuriushof, Venushof, Saturnushof en Jupiterhof 
wederom het initiatief genomen om het openbare groen in hun woonomgeving ‘aan te pakken’.

Sinds 2005 doen ze dat elk voor- en najaar en ze blijven erbij lachen.

Halverwege de ochtend komen ze, 
in aangepaste kleding, te voorschijn 
voor de koffie. Daar wordt een tijdje 
gezellig gekletst en gelachen.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

6 juli - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

6 juli - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
6 juli - 19.00 uur en 

6 juli - 10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
6 juli - 10.30 uur

Drs. P.W. van der Steeg, Harmelen

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
6 juli - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

6 juli - 10.30  en 18.00 uur
Ds. H. de Bode, Genemuiden

Ned. Ger. Kerk Westbroek
6 juli - 10.00 uur

Ds. K.T. de Jonge, Nieuwegein
6 juli - 18.30 uur

Hr. A. Doornebal, Nieuwegein

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
6 juli - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
6 juli - 18.30 uur

Kand. G.R. Mauritz, Rotterdam

P.K.N. - Herv. Kerk 
Lage Vuursche 
6 juli - 10.00 uur

Dr. J. Broekhuis, Barneveld
6 juli - 18.30 uur

Ds. G.C. Klok, Putten

Onderwegkerkje Blauwkapel
6 juli - 9.30 en 10.30 uur

Ds. K. ’t Lam
Oecumenische dienst

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Let op:
Het e-mailadres van 

De Vierklank is gewijzigd!

info@vierklank.nl

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

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

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

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

Voor zorg in de laatste levensfase

(O)pa Henny en 
(O)ma Willy,

Gefeliciteerd met 
jullie 40-jarig huwelijk.

Rick & Andrea
Niels, Milan

Monique & Stefan
Joëlle, Boyd

Geboren Geboren
25 juni 2008

Milou
Dochter van 

Erwin & Mariëlle van den Berg
Wolkammerweg 25

Westbroek

30 juni 2008

Robert
Zoon van 

Jaap & Gosien Boshuis-Nout
Valklaan 50

Maartensdijk

Sponsoracties voor Roemenie 
Al jaren organiseert de Commissie Oost Europa van de Hersteld Hervormde 
Kerk (Dorpsweg) te Maartensdijk kledingacties voor goede doelen in Roe-
menie. Nu de diesel- en benzineprijzen met name de laatste tijd zo sterk 
verhoogd zijn, zijn de transportkosten om de ingezamelde kleding naar Roe-
menië te brengen navenant gestegen.
Om die gestegen transportkosten te kunnen financieren heeft vooral de jeugd 
bedacht een sponsoractie te organiseren op zaterdag 5 juli a.s. De jongere 
jeugd wil om 10.00 uur ‘rondjes’ lopen in het gebied tussen Pr. Irenelaan, 
Kon.Julianalaan en Pr. Bernhardlaan. De oudere jeugd probeert ongeveer 20 
km. voor het goede doel te verstouwen. Verdere inlichtingen en aanmelding 
voor deelname kan op tel.nr. 0346 212163 (t.n.v. Vonk-Noordegraaf). 
Op 10 en 11 juli zal weer de jaarlijkse autowasactie worden gehouden; beide 
dagen van 19.00 tot 21.00 uur bij het Hervormd Centrum Dorpsweg 40 (ach-
ter de hervormde kerk). Voor 5 euro wordt de auto gewassen en ‘gestofzui-
gerd’. In de tijd dat de auto onderhanden wordt genomen kan een kop koffie 
of frisdrank gedronken worden en een D.V.D. bekeken die de noodzaak tot 
hulp in dat deel van de wereld nog weer eens zal laten zien.

Dagexcursie 
naar Brummen 

Zaterdag 5 juli a.s. is er en dagex-
cursie van Groei en Bloei afd. De 
Bilt/Maartensdijk naar Brummen en 
omgeving en worden er 4 spectacu-
laire tuinen bezocht in Epse, Joppe 
en Brummen. Het vertrek is om 
8.00 u vanaf de parkeerplaats hoek 
Sperwerlaan/Kruisbeklaan (tegen-
over Winkelcentrum De Kwinke-
lier) in Bilthoven. Het moment van 
terugkeer staat gepland om ong. 
19.30 uur. Er zijn nog enkele plaat-
sen vrij. De kosten voor niet-leden 
bedragen 50 euro (vervoer bus, incl. 
fooi, entrees tuinen, lunch, 2× kof-
fie/thee met taart/koek). Informatie 
en opgave: tel. 0346 282298 b.g.g. 
tel. 030 2293983 tussen 18.00 en 
19.30 uur.

Fiets mee met de ANBO
Tot circa half oktober 2008 organiseert de ANBO De Bilt/Maartensdijk 
fietstochten, waaraan iedereen kan deelnemen. Daarna volgt de winterstop. 
De afdeling van de Ouderenbond is op zoek naar personen die de organi-
satie van een aantal van deze tochten willen overnemen. Op dit moment is 
het opzetten ervan aan één persoon toevertrouwd en in totaal 16 tochten is 
wat veel.
De eerstkomende ongeveer 25 km. lange fietstocht is op donderdag 10 juli 
a.s. De start is om 9.30 uur bij de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen 
aan de Jasmijnstraat te De Bilt. Onderweg wordt gestopt voor de koffie en 
om ongeveer 12.30 uur zijn de pedaalridders weer terug. Ook niet-leden 
zijn van harte welkom. Info tel. 030 2285493.

Wereldwinkel 
op de markt

Zaterdag 5 juli a.s. is er Jaarmarkt. 
Het Maertensplein te Maartensdijk 
staat dan vol met kramen waarin van 
alles te koop wordt aangeboden. 

Tussen al die kramen staat ook de 
wereldwinkel.Speciaal voor deze 
gelegenheid zijn er nieuwe artikelen 
ingekocht: mooie cadeau’s, leuke 
hebbedingetjes en fraaie sieraden. 
Alles via de ‘eerlijke handel’. 

Ook het bekende assortiment 
levensmiddelen is aanwezig. Han-
dig voor als u binnenkort op vakan-
tie gaat. Er zijn heerlijke sauzen 
waarmee u in een handomdraai 
iets lekkers op tafel zet. U bent van 
harte welkom.

Bibliotheek verzorgt 
Boekendienst aan Huis

Lezen voorziet voor veel mensen in een informatiebehoefte en brengt ple-
zier en ontspanning. Hiervoor kan men onder andere terecht in de Openbare 
Bibliotheek. Kunt u door een lichamelijke beperking of een andere oorzaak 
niet meer zelf naar de bibliotheek komen, dan komt de bibliotheek naar u. 
De Boekendienst aan Huis is een gratis dienst aangeboden door de Openbare 
Bibliotheken gemeente De Bilt in samenwerking met de UVV (Unie van 
vrijwilligers).
Naast boeken in een gangbare lettergrootte heeft de bibliotheek ook een ruime 
keuze in grootletterboeken, luistercd’s en boeken op daisy-rom (gesproken 
boeken). Een daisyspeler is ook te leen in de bibliotheek. U geeft zelf aan 
wat u wilt lenen en de materialen worden gebracht en ook weer opgehaald. 
In Maartensdijk brengen de vrijwillige medewerkers van de bibliotheek de 
boeken aan huis.

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

Rommelmarkt in Tienhoven
Zaterdag 5 juli kunnen liefhebbers weer hun hart ophalen: om 10.00 uur 
start de rommelmarkt rond de voormalige Gereformeerde kerk Laan van 
Niftarlake 42 in Tienhoven. Het aanbod van allerhande spul is groot: 
meubels, huishoudelijke apparaten, boeken, glaswerk, kleding, speelgoed. 
Ook de inwendige mens wordt niet vergeten: koffie, thee, limonade, cake, 
broodjes, heerlijke wafels, het is er allemaal. 

Bovendien draait bij voldoende belangstelling vanaf ongeveer 10.15 uur 
ook het rad van avontuur. Er zijn leuke prijzen te winnen, voor slechts 
1euro. De opbrengst van e.e.a. komt ten goede aan de Protestantse Gemeen-
te Tienhoven.

Fietsgidsen 
gezocht

Het 10-jarige ‘Fietsgilde ’t Gooi’ 
organiseert regelmatig fietstochten, 
waarvoor ook aankondigingen in De Vierklank staan. Mede daardoor is 
de response steeds bevredigend. Het jubilerende gilde zoekt wegens uit-
breiding van het aantal tochten in Gooi en Vechtstreek twee gidsen om het 
bestaande enthousiaste team te versterken. De gidsen krijgen een opleiding 
om tijdens de tochten uitleg te kunnen geven over de historie van plaats of 
streek. Ook natuur- en heemkunde alsmede anekdotische verhalen komen 
aan bod. Na het inwerken fietst u ca. 2 tochten per maand van mei t/m sep-
tember Bent u geïnteresseerd in deze leuke en interessante vrijwilligersbaan 
dan kunt u verdere informatie inwinnen bij Ton van Westerop, telefoon 035 
6915200 en/of Annemarie Moorman, telefoon 035 6232290. Kijk ook op 
website www.fietsgilde.nl

Nederland klimaatneutraal: doe ook mee! 
Het klimaat verandert. Daar zijn we het inmiddels over eens. Wil jij/u ook 
wat doen aan klimaatverandering? Kom dan op 10 juli naar de bijeenkomst 
in de Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht (van 20.00 tot 22.00 uur). En 
neem je buren mee! Hoe werkt dat eigenlijk, klimaatneutraal worden? Door 
zoveel mogelijk energie te besparen, gaat de uitstoot van CO2 omlaag. Doe 
je dat samen, dan gaat het nog sneller! In september start de landelijke 
stratencompetitie, waarbij energiebesparing centraal staat. Op 10 juli gaan 
we kijken hoe we dat kunnen aanpakken. Meer informatie en aanmelden: 
Natuur en Milieufederatie Utrecht, René Langedijk, tel. 030 2544457, 
e-mail: r.langedijk@nmu.nl. 
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De voorjaarsnota vormt de grondslag 
voor de begroting 2009, die de raad 
later in het jaar behandelt. In de jaar-
rekening leggen B en W verantwoor-
ding af over de uitvoering van het 
beleid en het financiële resultaat over 
2007. Burgemeester Gerritsen vond 
de bijdragen in eerste termijn van de 
fracties tamelijk negatief. ‘Ik mag 
niet verwachten dat ook de oppositie 
staat te juichen bij de voorstellen van 
het college, maar mij trof de uitge-
sproken negatieve tendentie die in 
een aantal bijdragen geleverd werd. 
Dat is een boodschap die niet onge-
hoord is gebleven.’  

Spreekrecht
Madeleine Bakker, voorzitter van 
de Stichtsche Cricket en Hockey-
club (SCHC), maakte gebruik van 
het spreekrecht voor burgers om een 
pleidooi te houden voor de aanleg van 
twee extra kunstgrasvelden. ‘SCHC 
heeft 2204 leden en is daarmee de 
grootste vereniging van de gemeente 
en de derde hockeyvereniging van 
Nederland.’ SCHC wil zich ook inzet-
ten voor breedtesport en gehandi-
captensport. Bakker is blij met de 
erkenning van de noodzaak door de 
gemeente van twee extra kunstgras-
velden. Ze vraagt het gemeentebe-
stuur in welk jaar de sporters op 
financiering van de twee kunstgras-
velden kunnen rekenen.

Beschouwingen
Désirée Schmalschläger (GroenLinks 
&PvdA) noemt de voorjaarsnota  een 
tussenbalans. ‘Twee jaar is dit col-
lege bezig een andere koers te varen. 
Voor mijn fractie houdt die koers in: 
groen, sociaal en gedegen.’ Bij groen 
denkt Schmalschläger aan de noti-
tie Duurzaamheid en de versterking 
van de ecologische hoofdstructuur. 
Zij stelt dat op gebied van zorg en 
sociaal beleid is aangetoond dat het 
anders en beter kan. Gedegen vindt 
zij de sluitende begroting die het 
college voor het eerst sinds jaren 
presenteert. De wijkgerichte aanpak 
bij de uitvoering van de WMO noemt 
Schmalschläger een gedurfde maar 
veelbelovende werkwijze. Zij ver-

trouwt erop dat de portefeuillehouder 
erin zal slagen de uitvoeringskos-
ten van de WMO binnen de perken 
te houden. Moeite heeft de fractie 
met de 0.4 formatie die uitgetrok-
ken wordt voor de intensivering van 
bedrijfscontacten. Voor cultuur, sport 
en de ruim 9000 jongeren onder 17 
jaar vraagt GroenLinks&PvdA goede 
voorzieningen. 

Anne Doedens (VVD) trekt zijn ver-
haal in de schoolexamensfeer. Hij 
gaat in op een artikel in Elsevier 
waarin staat dat De Bilt matig scoort 
als het gaat om het profijt dat de 
burger heeft van wat hij aan lasten 
betaalt. De VVD-fractie ziet moge-
lijkheden de lastendruk voor bur-
gers te verminderen. In 2007 is een 
teveel betaald bedrag aan afvalver-
werking teruggestort. Verder krijgt de 
gemeente van het rijk extra geld uit 
de ingevoerde verpakkingstax. ‘De 
lastenvermindering zal klein zijn, 
maar het is een duidelijk signaal naar 
de burger.’ Doedens geeft het college 
een goed cijfer. ‘Maar het eindcijfer 
wordt pas bepaald als het resultaat 
zichtbaar gaat worden.’ In het Else-
vier onderzoek scoort de gemeente op 
veiligheid niet goed. Doedens vraagt 
om structurele maatregelen. De frac-
tie constateert dat adviesraden zich 
niet serieus genomen voelen. ‘Daar 
moeten we met z’n allen over praten.’ 
De VVD wil opheldering over het 
project Melkweg en het cultuurhuis. 

Onbalans
Fractievoorzitter Cees Beringen 
betreurt dat de jaarrekening 2007 zo 
weinig aandacht krijgt. Hij stelt het 
college daarover een aantal vragen. 
Het CDA wil daarop eerst antwoord 
voor de fractie instemt met de jaarre-
kening 2007. ‘De Bilt in balans’ is het 
thema van de voorjaarsnota. Het CDA 
is het daar niet mee eens en kiest daar-
om zelf als thema voor de algemene 
beschouwingen: ‘Het moet anders én 
het kán anders’. ‘De gemeente De 
Bilt is niet in balans, maar in onba-
lans’, aldus Beringen. Hij noemt een 
aantal zaken waaruit dit moet blijken. 
Nog steeds geen raadsvoorstel over 

het dorpshuis Hollandsche Rading, 
stilstand bij dorps- en wijkgericht 
werken, Hessing-terrein, RIVM, 
Inventum, Vinkenplein, Larenstein en 
de achterblijvende locaties. Verder 
noemt hij het cultuurhuis, miscom-
municatie tussen gemeente en bewo-
ners, reconstructie Dorpstraat De Bilt, 
buitenbad, veiligheid, adviesraden en 
financiële ontwikkelingen. Beringen 
heeft veel kritiek op het college en de 
coalitiepartijen. ‘De eerste twee jaar 
van deze raadsperiode zijn voorbij. 
We zitten, om in voetbaltermen te 
spreken, in de tweede helft, al hebben 
wij het idee dat het college soms nog 
in de rust zit.’
Cees Beringen noemt ook nog posi-
tieve zaken. ‘Met nadruk wil ik hier-
bij de inzet van de portefeuillehouder 
met betrekking tot de ondertunneling 
benoemen. Ook de ontwikkeling en 
het tot stand brengen van Park Bran-
denburg stemt ons tot vreugde.’

Ruud Woutersen (D66) noemt in 
tegenstelling tot het CDA de jaar-
rekening 2007 duidelijk vormgege-
ven en goed leesbaar. D66 is tevre-
den over de positieve ontwikkeling 
van de financiële huishouding van 
de gemeente. Woutersen vraagt aan-
dacht voor de al lang bestaande wens 
van de bevolking voor een openbare 
begraafplaats in Maartensdijk. Dat 
het aantal schoolverlaters met bijna 
17 procent is teruggedrongen vindt 
hij een compliment waard. De frac-
tie gaat akkoord met een eenmalige 
subsidie voor Roulette 103. D66 pleit 
ervoor om het waardevolle Biltse 
kunstbezit eindelijk een betere toe-
komst te geven en niet op te slaan 
in kelders of verhuiscontainers. ‘Wij 
stellen het college voor om  het 
behoud van het cultureel erfgoed in 
de gemeente een prominentere plaats 
te geven in de voorjaarsnota.’

Burger als uitgangspunt
‘Menselijke waardigheid, gelijkwaar-
digheid van mensen en de solidari-
teit tussen mensen. Dat zijn de uit-
gangspunten waardoor we ons bij 
de Socialistische Partij laten leiden’, 
zegt SP-fractievoorzitter Etiënne van 
Buren. ‘Die punten vormen de meet-
lat waarmee we ontwikkelingen en 
alternatieven beoordelen. Wat posi-
tief uitvalt gaan we bevorderen, wat 
niet goed is bestrijden we.’ De SP 

vraagt het college om in het derde 
kwartaal van 2008 met een plan van 
aanpak te komen om invulling te 
geven aan nieuwe of bestaande bouw-
locaties, die aan de doelstellingen van 
het collegeprogramma voldoen. In 
moties wordt een buitenbad bepleit, 
vraagt de partij raadstukken uit te 
breiden met het advies van de rele-
vante adviesraden, wordt een asbest-
inventarisatie bij alle scholen in de 
gemeente bepleit, geld gevraagd voor 
een milieuvriendelijke rolstoelroute 
in landgoed Beerschoten, voorgesteld 
een open spreekuur voor burgers met 
het college in te stellen en de raad 
opgeroepen een WSW-supermarkt 
(Wet Sociale Werkvoorziening) te 
realiseren in Westbroek en Holland-
sche Rading.
Bewonersparticipatie is het kernthe-
ma van de bijdrage van Bilts Belang. 
‘Onze benadering is gefundeerd op 
kwaliteitszorg die de burger als uit-
gangspunt neemt’, aldus Ebbe Rost 
van Tonningen. Hij stelt dat wat niet 
goed is gegaan in de voorjaarno-
ta in bedekte termen wordt weg-
gemoffeld. ‘Het niet erkennen van 
tekortkomingen betekent automatisch 
geen streven naar verbetering op deze 
punten.’ Rost van Tonningen vindt 
dat geleverde informatie vanuit het 
particuliere initiatief vaak niet seri-
eus wordt genomen. ‘Plannen wor-
den doorgedrukt tegen de wil van 
mensen in.’ Als voorbeeld noemt hij 
de discussie in de raadscommissie 
over de golfbaan. ‘Mensen  klagen 
dat er geen serieuze afweging van 
alternatieven plaatsvindt.’ Rost van 
Tonningen nodigt raad, college en de 
ambtelijke top uit voor een zelfevalu-
atie, die hij bij voldoende steun graag 
in een voorstel wil uitwerken. 

Spa in de grond
De ChristenUnie zet zich in voor 
werken aan vertrouwen door goede 
communicatie met burgers. Fractie-
leider Nico Jansen is niet overtuigd 
dat regionalisering van de brandweer 
een goede zaak is. Hij vraagt waar de 
oplossing blijft voor een andere loca-
tie van Beukenburg en hoe het staat 
met het gemeentehuis in Maartens-
dijk. Om vergrijzing tegen te gaan 
wil de ChristenUnie woningen voor 
starters en jonge gezinnen realiseren. 
De fractie wil in de zomerperiode de 
mogelijkheid openhouden om huis-
vuil af te leveren op de gemeentewerf. 
Jansen vindt dat over tal van zaken nu 
genoeg geschreven en gepraat is. ‘Nu 
de praktijk, aan de slag. De spa in de 

grond.’ Daarbij overhandigt hij bur-
gemeester Gerritsen een spa.
Johan Slootweg (SGP) vraagt zich 
af hoe het komt dat er zo’n fors 
bedrag aan investeringen en werk 
in uitvoering doorgeschoven moet 
worden naar 2008. ‘Is de veronder-
stelling juist dat de ambities van het 
college hoger zijn dan de ambtelijke 
organisatie kan uitvoeren?’ Hij vraagt 
meer informatie om een goed beeld te 
kunnen krijgen. ‘Een halfjaar geleden 
werd aangekondigd dat in Maartens-
dijk een nieuwe vorm van aanplakken 
van aankondigingen zou komen. Er 
is tot op heden nog niets gebeurd.’ 
Slootweg veronderstelt een financieel 
probleem rond de ontwikkeling van 
het cultuurhuis. Hij noemt het merk-
waardig dat bij de onderbouwing van 
het plan voor een golfbaan gespro-
ken wordt over een oplossing voor 
de moeilijkheden die de agrarische 
sector ondervindt, zonder die sector 
daarover te raadplegen.
De SGP noemt de WMO-pilots in 
Maartensdijk en Weltevreden een 
goed initiatief. Hij vraagt zich wel 
af of het op langere termijn financi-
eel nog haalbaar is, omdat de extra 
beschikbaar gestelde gelden voor het 
uitvoeren van de WMO aflopen. 

Eerste termijn college
De portefeuillehouders gaan vervol-
gens in op gemaakte opmerkingen. 
Burgemeester Gerritsen vindt het een 
goede zaak dat de gemeente inves-
teert in de verbeterde relatie met 
het bedrijfsleven. ‘Het gaat ook om 
werkgelegenheid en behoud daarvan.’ 
In het najaar komt er een gedach-
tewisseling met de raad over vei-
ligheidsvraagstukken. Wethouder 
Mittendorff legt uit waardoor begro-
tingoverschrijdingen bij huishoudelij-
ke hulp zijn ontstaan. ‘We zijn gegaan 
voor prijs en kwaliteit.’ Hij ziet wat 
de WMO betreft geen financiële pro-
blemen voor de komende jaren. Het 
plan voor het cultuurhuis is 13 mei 
binnengekomen. Hij constateert een 
meer dan positieve grondhouding van 
alle betrokkenen. Er is een half jaar 
vertraging ontstaan, maar in septem-
ber kan de raad van het plan ken-
nisnemen. Over de algemeen bijzon-
dere begraafplaats Maartensdijk zegt 
wethouder Ditewig dat na 14 jaar 
de zaak financieel is afgerond. De 
brief naar VROM is uit. Er werden 
dertien moties en twee amendemen-
ten ingediend die het college op 25 
juni schriftelijk heeft beantwoord. De 
tweede termijn volgde op 26 juni. 

Behandeling in eerste termijn 
voorjaarsnota en jaarrekening

door Guus Geebel

De gemeenteraadsfracties en het college van B en W bespraken maandag 23 juni in eerste termijn 
de voorjaarsnota en de jaarrekening 2007. Het draaiboek voor de agenda was wat tijdsduur betreft 

veelbelovend. Voor de algemene beschouwingen waren per fractie vijf tot zes minuten gepland. 
Die tijd werd echter door alle fracties ruim overschreden, zodat het toch nog erg laat werd.

‘Het moet anders en het kan anders’, 
aldus CDA-fractieleider Cees Beringen.

Met deze spa hoopt Nico Jansen (ChristenUnie) dat projecten sneller van de 
grond komen.

De D66-fractie voert overleg tijdens de schorsing. 



Adverteren in de 

Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

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.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

308 XS PREMIERE 1.6 VTI 16V 5 DRS., BLAUW MET., CLIMATE C., ER, CV, 
ESP, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, PANORAMADAK, CRUISE C., LMV, 10.600KM ...................... `07 €.20.950,-

PEUGEOT
206 1.4 HDI, ZWART, AIRCO, CV, SB, RAD/CD, JEANS BEKL., 140.000KM........................... `04 €. 7.950,-
206 2.0 XSI, ICELAND BLUE, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, LMV, 
HALF LEDER,RAD/CD, MLV., 114.000KM ............................................................................... `00 €. 7.950,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET., ELEC. KAP, ER, CV, 
SB, RAD/CD, LEDEREN INT., (EVT. WINTERKAP EXTRA) 145.000KM ................................. `00 €. 8.600,-
307 SW 2.0 16V, GOUD MET, CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, ESP, TREKH.,
LMV, CRUISE C., RAD/CD, AIRBAGS, 124.000KM ................................................................. `04 €.10.950,-
307 1.4 5DRS, GRIJS MET., AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD/NAVI, ESP, 67.000KM .................. `02 €. 9.950,-
407 2.2 16V PACK, BLAUW MET., XENON, LEDEREN INT., ABS, CRUISE C.,
CLIMATE C.,RAD/CD, LMV, ER, CV, SB, 76.000KM ............................................................... `04 €.19.500,-
407 SW XR 2.0 HDIF 16 PACK, D. BLAUW MET., LEDER INT., CRUISE C. ,
CLIMATE C., PARKEERS, RAD/CD/NAVI, ABS, ER, CV, SB, 147000KM ................................ `05 €.16.250,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C1, ZILVER GRIJS MET., RAD/CD, AIRBAGS, 125.000KM .................................... `05 €. 6.750,-
CITROEN C3 1.4, BLAUW MET, AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH. 40.000KM ................ `04 €.9.950,-
CITROEN C5 BREAK 2.0 HDI, BLAUW MET., CLIMATE C., ABS, ER, CV, SB,
RAD/CD, REGENS., 162.000KM ............................................................................................. `04 €.11.250,-
CITROEN C8 2.2 HDIF MPV 7 PERS., ROUGE LUCIFER, CLIMATE C., ABS, ER, CV,
SB, CRUISE C., PARKEERS, REGENS, RAD/CD ................................................................... `03, €.16.500,-
CITROEN XSARA BREAK 1.6I, GROEN MET., ER, CV, SB, TREKH., 140.000KM .................. `99 €.4.450,-
RENAULT ESPACE 2.0 THE RACE 7 PERS, ZILV. GRIJS MET., CLIMATE C., 
ER, CV, SB, LMV, RAD/CD, ABS, 138.000KM ......................................................................... `01 €.9.750,-
RENAULT KANGOO 1.5 DCI MPV., GEEL, SB, RAD/CD, SCHUIFD., 84.000KM ..................... `04 €.8.750,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, RAD/CD, 
ER, CV, SB, LMV, MLV, 86.000KM .......................................................................................... `02 €.7.950,-
VOLVO V70 D5 AUT., ZWART., CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD, LMV, TREKH, ESP,
ABS, AIRBAGS, NW. DISTRIBUTIERIEM, 159.000KM ............................................................ `04 €.21.750,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 106 XN 1.1,D. BLAUW MET., RAD/CD, TREKH., NW. APK, ................................... `96 €.1.950,-
CITROEN XM 2.0,D. GROEN MET., ER, CV, SB, NW. APK ..................................................... `92 €.950,-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

STOMPETOREN 
BELEGEN KAAS

ORIGINELE 
GRIEKSE FETA

100
GRAM 1.39500

GRAM 4.50

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

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL WOENSDAG GEHAKTDAG

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

Gekruid gehakt  
1 Kg. | 4,98

Rundergehakt
1 Kg. | 4,98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 3 juli 
t/m woensdag 9 juli

Diverse 
vleeswaren

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWARENTRIO:

Biefstuk  

Schnitsels naturel 
of gepaneerd

Hamburgers

Gemarineerde biefstuk
Runderroerbakreepjes
Biefstukspiezen

SALADE-DUO

3x100
gram

2x100
gram

100
gram 3.98

1.98

1.39

Runderrookvlees
Rauwe ham
Gebraden gehakt

Filet Americain
Sellerysalade

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

3 voor 5,-

4 voor 5,-

6 voor 5,-

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
hoge temperaturen = lage prijzen

Sperziebonen .............. 500 gram 0,99

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

IJsbergsla ...................... NU 0,99

Watermeloen ................ per kg 0,99

Frambozen .................. 2 dozen 3,00

Ananas ....................  per stuk 1,25

Galia meloen ....................nu 0,99

Kersen, Bramen, Blauwe Bessen
Kruisbessen, Rode Bessen etc. etc.

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Mooie

Hollandse

Grote

100 gram 0,79
Snijbonen schotel

100 gram 0,99

Nasi of Bami
met babi - pangang of saté

100 gram 0,79
Pasta met Kip

Hollandse

Super Sweet

Dagelijkse 
verse  

binnenkomst

Mooie

NU volop Hollandse
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Het gezelschap werd rond kwart voor 
elf verwelkomd door het college 
en een afvaardiging van de Biltse 
gemeenteraad op Jagtlust bij monde 
van burgemeester Arjan Gerritsen. 
Vervolgens gaf de fractievoorzit-
ter van de VVD Anne Doedens een 
lezing in het Duits met powerpoint-
presentatie over de geschiedenis van 
de zes kernen van De Bilt en hun 
onderlinge samenhang. Doedens hield 
deze lezing eerder op maandag 7 april 
jl. voor de Heimatverein Coesfeld 

van oud-burgemeester Josef Vennes 
in Coesfeld.

Zorgboerderij Nieuw Bureveld
Rond het middaguur kreeg het 
gezelschap (nu bestaande uit beide 
gemeenteraden) een rondleiding en 
een presentatie over Zorgboerderij 
Nieuw Bureveld aan de Universiteits-
weg te De Bilt. Hier werd tevens de 
lunch gebruikt. 
Dit jongvee opfokbedrijf combineert 
3 dagen in de week de werkzaamhe-

den op de boerderij met dagbesteding 
voor mensen met een hulpvraag. De 
kracht van het werken op de zorg-
boerderij ligt vooral in het gewone. 
De structuur, het arbeidsplezier, het 
ongedwongen omgaan met dieren en 
andere mensen geeft de mogelijkheid 
om een steentje bij te dragen aan 
mooi werk door de seizoenen heen. 
De Duitse gasten waren hier erg van 
onder de indruk en vertelden zoiets in 
eigen land niet te kennen. 

Kerk Westbroek 
Bart van Walderveen, ouderling-
kerkrentmeester van de Hervormde 
Kerk van Westbroek verzorgde hierna 
een rondleiding voor het gezelschap 
rondom deze kerk en gaf een toelich-
ting op de historie ervan. In deze uit 
1467 daterende kerk zijn de middel-
eeuwse muurschilderingen een van de 
bezienswaardigheden. Onder begelei-
ding van een gids kon ook de toren 
van Westbroek beklommen worden.

Eijckenstein
Zoon Otto Baron van Boetzelaer leid-
de het gezelschap rond op en over 
Landgoed Eijckenstein aan de ooste-
lijke periferie van de Dorpsweg en gaf 
een toelichting op de historie ervan. 
Eijckenstein is een oud landgoed aan 

de Martensdijck waarvan de sporen 
teruggaan tot 1500. In 1721 wordt het 
voor het eerst hofstede Yckenstein 
genoemd, waarschijnlijk ontleend aan 
de oude eiken in de buurt. Sinds 1876 
is het in bezit van de familie van 
Boetzelaer die toen grote delen van 
het gebied kocht. Eyckenstein heeft 
dus een geschiedenis van zo’n 500 
jaar achter de rug. Het landhuis wordt 
particulier bewoond door de familie 
van Boetzelaer en anderen. Het is dan 
ook niet voor publiek toegankelijk. 
De gemeenteraadsleden van de jume-
lagegemeenten brachten ook nog een 
bezoek aan de tegenover het landgoed 
liggende voormalige moestuin, waar 
tegenwoordig Luuk Schouten op een 

biologische wijze groeten teelt. 
Vanaf het Landgoed Eyckenstein werd 
nog een wandeling over de bijzonder 
mooie Eijckensteinseweg (Eiken-
steeg), een kaarsrechte 500 jaar oude 
veenontginningsweg op de rand van 
het zand en het veen, die doorloopt tot 
de Lage Vuursche (en verder), naar de 
Mauritshoeve gemaakt. 

De Mauritshoeve werd in 1876 
gebouwd als boerderij. Na de Eerste 
Wereldoorlog was er ook al een thee-
tuin, terwijl het nu een drukbezocht 
restaurant met mooi terras is. Na daar 
de maaltijd te hebben genoten keer-
den de Duitsers rond 21.00 uur weer 
naar Coesfeld terug.

Gemeenteraad Coesfeld bezoekt De Bilt
door Henk van de Bunt

Vanaf 1977 bestaat de jumelage van De Bilt met de gemeente Coesfeld. Coesfeld is een plaats in Duitsland, 
in de buurt van Winterswijk met circa 38000 inwoners. De volledige gemeenteraad van Coesfeld 

was dinsdag 23 juni op werkbezoek in de gemeente De Bilt.

Onder de pilaren van Eijckensteín ‘versamelt’.

Luuk Schouten vertelt de Duitse gasten over zijn (biologische) wijze van 
groenten verbouwen op de voormalige moestuin van landgoed Eijckenstein.

LUW-voorzitter Paul Winkler zegt 
in zijn inleiding dat het plan van 
Hessing geen rekening houdt met 
de Ecologische Hoofdstructuur, de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie en de 
Stichtse Lustwarande. ‘De geplan-
de gebouwen staan niet in verhou-
ding met de buitenplaatsen van de 
Stichtse Lustwarande.’ Hij vindt dat 
het plan aanmerkelijke schade toe-
brengt aan deze belangen. Ron de 
Bruijn en Hans Sluijmer lichten het 
LUW-plan toe. 

Passend in de omgeving
‘Het is geen visie, geen vage gedach-
ten, maar het zijn echte plannen’, 
zegt Hans Sluijmer. ‘Er is plaats 

voor 112 woningen in een compacte 
setting  Het is een plan dat reëel is 
en geen schade gaat aanrichten.’ 
Sluijmer is lid van de werkgroep 
Hessingterrein van de bewoners-
vereniging. Hij laat aan de hand 
van dia’s zien dat 112 woningen 
zo gebouwd kunnen worden dat 
ook de omgeving ervan profiteert. 
‘Keurig herstel van het slagenland-
schap, parkeren onder de grond en 
geen schade aan de omgeving, als 
daar de ecologische hoofdstructuur 
moet worden aangelegd. Het past 
allemaal heel precies. We zouden 
niet erg wijs zijn om dit plan niet 
te omarmen’, aldus Sluijmer. In de 
brochure wordt een en ander dui-
delijk toegelicht en afgebeeld. ‘We 
hebben heel nadrukkelijk een plan 
gemaakt met een classicistische 
architectuur.’

Nieuw landgoed
Sluijmer presenteert ook een ‘nog 
mooier’ plan. Dat is de aanleg van 
een landgoed. ‘Niets is mooier op 
deze plek, behalve helemaal niets 
doen, dan een klein maar goed land-
goed met wat gebouwen en water-
partijen. We komen dan op ongeveer 
twintig woningen. We leggen het 
serieus bij u neer ter overweging. 
Kortom het moet mogelijk zijn. 

Allemaal de schouders eronder en 
het moet lukken’, zegt Sluijmer met 
veel enthousiasme. Hij stelt nadruk-
kelijk dat LUW geen actievoerende 
groep is. ‘Anders zouden we wel 
met de vuist op tafel slaan.’

Het plan van Hessing zelf gaat uit 
van 122 woningen. Probleem is dat 
het LUW-plan minder geld oplevert 
dan het plan van Hessing en dat hij 
eigenaar van de grond is. Hessing 
was bij de presentatie niet aanwe-
zig. 

Bewonersvereniging ontwikkelt 
alternatief voor Hessingterrein

door Guus Geebel

In SWO-centrum De Duiventil in De Bilt presenteerde de Bewonersvereniging Leefklimaat Utrechtseweg 
(LUW) dinsdag 10 juni het alternatief van de vereniging voor het Hessingterrein. In de brochure 
‘Slagen in het groen’ laat de vereniging zien dat het terrein met een vergelijkbaar woningaantal 

als in het plan Hessing, ook anders kan worden ingericht.

Het eerste exemplaar van de bro-
chure ‘Slagen in het groen’ is voor 
Hendrike Geessink van Het Utrechts 
Landschap.

Luw-voorzitter Paul Winkler tijdens 
zijn inleiding.

Voorjaarsnota 
en jaarrekening vastgesteld

door Guus Geebel

De gemeenteraad en het college van B en W behandelden donderdag 
26 juni in tweede termijn de Voorjaarsnota en de jaarrekening 2007. 

De raadsfracties reageerden op de antwoorden die het college in 
eerste termijn had gegeven. Na beantwoording van het college werden 

de meeste ingediende moties ingetrokken. De gemeenteraad stemde 
unaniem in met de Voorjaarsnota en jaarrekening.

Gemeenteraad en college steunen een amendement van GroenLinks&PvdA 
waarin economisch beleid in relatie wordt gebracht met het duurzaam-
heidsbeleid. Het amendement beoogt het lokale bedrijfsleven te informeren 
over duurzaamheid en bedrijven te stimuleren investeringen daarin te doen. 
Daarvoor wordt de formatie met 0,4 fte uitgebreid en worden middelen 
beschikbaar gesteld. Portefeuillehouder burgemeester Gerritsen ondersteunt 
het amendement van harte.
Wethouder Ditewig deelt de raad mee dat half juli het collegevoorstel over 
sluipverkeer in Westbroek verschijnt. In het voorstel staan beleidsmaatregelen 
als ontheffingen en een algemene uitzondering voor landbouw- en vrachtver-
keer. Ditewig wil in september tot uitvoering overgaan. 

Steun is er voor de motie van Anne Doedens om in de begroting voor 2009 
met een concreet voorstel voor verlaging van de afvalstoffenheffing te komen. 
De tekst van de motie wordt aangevuld met: ‘Mits wordt voldaan aan kos-
tendekkendheid.’ Het betekent dat de burger nooit meer dan 100 procent van 
de kosten betaalt. Cees Beringen (CDA) vindt de motie overbodig omdat het 
bestaand beleid is. Zijn fractie steunt daarom het voorstel niet. Een motie van 
het CDA om het instrument Chapeaupenning in te zetten voor jongeren die 
zich actief inzetten bij jongerenactiviteiten, krijgt algemene steun van de raad. 
De raad verwierp de overige moties.

Mervrouw Blaauwendraad woont aan de dr Welfferweg in Westbroek en heeft 
veel last van het sluipverkeer.



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

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

Kwarkbol
NU € 2,25

Appel of
Abrikozen cake taart
VAN €5,- NU € 3,95

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

2 x citronella kaars Euro 1,50
(in glazen potje)

Klapbox Euro 3,95

Bagagewagen Euro 11,95
(diverse kleuren)

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

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

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

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

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

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

komen om hulp te bieden bij het huishouden.

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

U hoeft niet verder 
dan Groenekan voor

kopieerpapier
pinrollen

kassarollen
drumkits

tonercartridges
inktpatronen 

Geopend maandaG t/m 
vrijdaG 8.30-17.00 uur

Arinfo BV   
Kon. Wilhelminaweg 461   
3737 BE Groenekan   
 The Netherlands
T +31(0)346 213204   
F +31(0)346 213824   
info@arinfo.nl
www.arinfo.nl

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

Wij zoeKen Voor in De AVonDuren
Voor een projeCT in BiLTHoVen

eNthoUsiAste
schooNmAAKmedewerK(st)ers

Reacties kunnen telefonisch van maandag t/m vrijdag
 tussen 9:00-16:30 op telefoonnummer 0320-242549.

www.devriesflevoland.nl

moNsterVerKoop 
westbrooK FAshioN b.V.

 
 · shirts/bloUses
 · mAAtKostUUms
 · polo’s/trUieN

 
PRInsEs ChRIsTInasTRaaT 3 TE WEsTbRoEk 

(naasT DE Rabobank). TElnR. 0346-281976
 

VRIjDag  4 julI - Van 14.00 ToT 20.00 uuR
ZaTERDag 5 julI - Van 10.00 ToT 16.00 uuR

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

 Maertensplein 26a  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Trosanjers bos 3,95

Rozen   bos 20 stuks  5,75

Lavendel geurend v.a. 3 voor  3,95

Gipsplant vast   4,95

Bemeste tuinaarde 5 zakken  6,50

Kapper Hans heeft 

een nieuw loopmaatje 

gevonden voor Nijmegen 

(sorry jongens). 

Hij is vanaf 15 juli een 

weekje zoek.

Voor info Bel snel 21 24 55
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Er werd met belangstelling geluisterd 
naar de toespraken van de vrijwil-
ligerscoördinator, Marianne Woud en 
de heer R.J. Paas, voorzitter Raad van 
Toezicht van de Stichting voor Ver-
pleging en Verzorging Beukenstein, 
waarvan verpleeghuis St. Elisabeth 
deel uitmaakt. Beiden spraken lovend 
over al die vrijwilligers en medewer-
kers die bij de voorbereiding van dit 
festijn betrokken zijn geweest en zij 
werden hiervoor hartelijk bedankt. 
Vervolgens nam wethouder Joost de 
Wilde het woord en vertelde over de 
geschiedenis van de vroegere sana-
toria en de zogenaamde tbc huisjes. 
‘De bewoners brachten hele dagen in 
de speciale tbc-huisjes door om maar 
zoveel mogelijk van de zon te profi-
teren en de genezing te bevorderen. 
Er waren zelfs huisjes, die met de zon 
mee konden draaien en daarvan staan 

er nog enkele op het terrein van St. 
Elisabeth’, aldus de wethouder.

Lof
Ook de wethouder had veel lof voor 
alle vrijwilligers van St. Elisabeth; 
zo’n kleine 70 op dit moment: ‘Men-
sen die door middel van dit vrijwil-
ligerswerk een zinvolle invulling aan 
hun leven en dat van anderen willen 
geven’, aldus de Wilde. ‘In Baarn zijn 
ongeveer 5000 vrijwilligers actief en 
de maatschappij kan niet meer zonder 
hen. Ook bij de politiek begint dit 
langzaam maar zeker door te dringen, 
men is zich ervan bewust dat men 
de vrijwilligers moet koesteren’. In 
het bijzonder werd vrijwilliger Jan 
van der Schagt in het zonnetje gezet, 
hij heeft de prachtige schilderingen 
gemaakt welke nu als ‘unorama’ in 
het huisje zijn te bewonderen. Als 

dank voor zijn prachtige kunst is zijn 
naam vereeuwigd door middel van 
een naamplaatje onder aan de schil-
deringen.
Ook richtte de wethouder een speciaal 
woordje aan de vrijwilligerscoördina-
tor, Marianne Woud. ‘Een zeer empa-
tisch mens met het hart op de juiste 
plaats. Zij staat altijd klaar om haar 
vrijwilligers te begeleiden, te helpen 
of een luisterend oor te bieden’. 

Lint
Na alle toespraken ging de wethouder 
over tot de officiële opening, waar-
bij hij vakkundig geassisteerd werd 
door een bewoonster van de reva-
lidatieafdeling, mevrouw IJzerman. 
Nadat mevrouw IJzerman het lint 
had doorgeknipt kon de wethouder de 
gordijnen opentrekken, waardoor de 
prachtige binnenkant van het huisje 

zichtbaar werd. Als verrassing bleken 
er 2 stoeltjes en een tafeltje in het 
huisje te staan: een cadeau van de 
vrijwilligers aan de bewoners. 

Na dit officiële gedeelte was er tijd 
om met elkaar te genieten van koffie 
en gebak en veel aanwezigen maak-
ten van de gelegenheid gebruik om 
het huisje met zijn schilderingen van 
dichtbij te bewonderen. 

Er was veel waardering voor de dames 
van de organisatie Marianne Woud en 
Anita van Beek. Ook zij kijken terug 
op een zeer geslaagde en feestelijke 
ochtend en zij bedankten mevrouw 
IJzerman en de heren de Wilde en 
Paas voor hun bijdragen aan deze 
heropening.
Een verslag van deze prachtige och-
tend is te zien op de nieuwe website 
www.beukenstein.nl.

Ode aan de vrijwilligers van St. Elisabeth 
door Henk van de Bunt

De Baarnse wethouder van zorg en welzijn Joost de Wilde heropende donderdag 26 juni - na een lange 
voorbereidingstijd - het eerste van de drie sanatoriumhuisjes op het terrein van Verpleeghuis St. Elisabeth 

aan de Kloosterlaan te Lage Vuursche. Onder een strak blauwe hemel waren veel bewoners, vrijwilligers en 
medewerkers samengekomen om de opening bij te wonen. De omgeving rondom het huisje was feestelijk 

versierd en de aanwezigheid van de zon maakte het geheel compleet.

V.l.n.r. mevrouw IJzerman, Anita van Beek en Maartensdijker Maarten van 
Woudenberg voor het jl. donderdag heropende tbc-huisje.

SWO Agenda
Excursie naar tuinderij Eyckenstein
Vroeger hadden bijna alle landgoederen een moestuin, waarin groenten en 
fruit voor eigen gebruik (en soms voor de verkoop) werden geteeld. Ook 
landgoed Eyckenstein in Maartensdijk had een eigen moestuin. Sinds maart 
2006 is deze tuin weer in ere hersteld en wordt er op biologische wijze 
groenten en kruiden geteeld door Luuk Schouten. De SWO organiseert 
een excursie naar deze prachtige historische tuin aan de Dorpsweg 264, 
in Maartensdijk. Er is ook gelegenheid om groenten en kruiden te kopen. 
Plaats: vertrek van uit de recreatieruimte in Dijckstate, dinsdag 8 juli om 
14.00 uur. Kosten 2,50 Euro. Aanmelden SWO Maartensdijk tel: 0346 
214161. 
 
Workshop rust in de drukte
In deze workshop krijgt u concrete handvatten aangereikt om in het dage-
lijks leven de rust te bewaren. De visie van de twee trainsters (moeder en 
dochter) is dat de uitweg uit de drukte ligt in innerlijke rust. Zij gebruiken 
hun kennis uit coaching, Touch for health en hartcoherentie. De workshop 
vindt plaats in de Biltse vestiging op donderdag 10 juli van 13.30 tot 17.00 
uur. De kosten bedragen 12,50 euro. Voor informatie en inschrijven: Jas-
mijnstraat 6 De Bilt, tel. 030 2203490.

Frans: Edith Piaf
Dinsdagochtenden 1 en 8 juli wordt bij de zomercursus Frans de chanson-
niere Edith Piaf onder de loep genomen. Er wordt gekeken naar haar veel-
bewogen leven, weergegeven in prachtige chansons. Kennis van het Frans 
is gewenst, maar de toelichtingen worden in het Nederlands gegeven. De 
kosten bedragen 10 euro voor 2 bijeenkomsten. Voor informatie en inschrij-
ven: Jasmijnstraat 6 De Bilt, tel. 030 2203490.

Tekenen Buitendagen
Buiten tekenen is een activiteit waarbij het verblijf in de natuur een extra 
dimensie geeft aan het tekenen en schilderen zelf. Op 9, 10 en 11 juli wordt 
dit georganiseerd vanuit de SWO. Op woensdag en donderdag wordt er 
getekend bij zorgboerderij Nieuw Bureveld en op vrijdag in een park in de 
buurt. De kosten bedragen 10 voor 2 bijeenkomsten. Voor informatie en 
inschrijven: Jasmijnstraat 6 De Bilt, tel. 030 2203490.

Poëzie
In juli organiseert de SWO een cursus poëzie. Behandeld worden o.a. de 
dichters Gerrit Kouwenaar, Judith Herzberg en Hugo Claus. Er zijn zes 
ochtenden, die apart te volgen zijn. De kosten bedragen 5 euro per keer 
(passé-partout: 25 euro). Voor informatie en inschrijven: Jasmijnstraat 6 De 
Bilt, tel. 030 2203490.

De samenwerking tussen vrouwen 
van de Hervormde Boskapel en de 
‘Vrouwen van Nu’ was een stimulans 
en stuwde de productie van ovenwan-
ten omhoog. Francis de Bruijne, Akke 
Dijkema, Marilyn van Doesburg en 
Dinie Verschuur vertellen in koor: 
‘Op Koninginnedag stelde de Oran-
jevereniging een kraam beschikbaar 
voor het project waardoor tientallen 
ovenwanten door enthousiaste vrou-
wen werden verkocht. De vaart zat er 
in en de verkoop liep gelijk op met 
het maken ervan’. 

Probus
Ook de Probusgroep Maartensdijk 
reageerde positief op dit project en 
leden ervan doneerden samen een 
belangrijk bedrag. Hierdoor kon 
naast de verkoop van ovenwanten, 
het streefbedrag ruimschoots worden 
gehaald. Op 14 juni werd het project 
formeel afgesloten met het overhan-
digen van een symbolische cheque 
van 1300 euro aan Aad van de Meer 
uit De Bilt, de regionale coördinator 

hulpacties voor onder meer Zimbab-
we. Ondertussen is het eindbedrag 
verder opgelopen tot 1500 euro; aan-
zienlijk meer dan het streefbedrag. 

De werkgroep is overweldigd door 
zoveel enthousiasme en wil een ieder 
bedanken die meegeholpen heeft dit 
einddoel te bereiken [HvdB].

Succes Project 
Chingwa Stoves Zimbabwe

 
Enige tijd geleden lanceerde een werkgroep het Chingwa Stoves Project. De doelstelling was om geld bijeen 
te brengen om honderd stoves te kunnen financieren voor vrouwen in Zimbabwe. Om dit te realiseren moest 
er een bedrag van 1300 euro bijeen gebracht worden. Geen kleine opgave, maar met de slogan ‘Groenekanse 

vrouwen voor Zimbabwaanse vrouwen’ werd een gevoelige snaar bij menige Groenekanse geraakt. 
Tientallen vrouwen en enkele mannen begonnen spontaan ovenwanten te maken, veelal gedecoreerd 

met een hart en hand, symbool van de actie. Er werden ware kunststukjes gemaakt. 

V.l.n.r. Jannie Vonk, Akke Dijkema en Francis de Bruijne wrijven zich op 
Koninginnedag vergenoegd in de handen bij de goede belangstelling voor 
het project.

De ChristenUnie wilde bij de 
behandeling van de Voorjaarsnota 
in de gemeenteraad via een motie 
bewerkstelligen dat nog voor de 
zomer een tijdelijke opvang van 
huisvuil kon worden geregeld. 

Ook wilde de fractie met de motie 
dat de nieuwe milieustraat zodanig 
wordt ingericht dat ook huisvuil 
aangeboden kan worden. Fractie-

voorzitter Nico Jansen kreeg in de 
gemeenteraad geen steun voor het 
voorstel. Hij is daarover teleurge-
steld, temeer omdat de raad die-
zelfde avond de nota Duurzaamheid 
aannam. 

‘Burgers moeten deze zomer nu hun 
huisvuilprobleem maar gaan rege-
len met buren, vrienden of fami-
lie’, aldus Jansen. ‘Bewoners rijden 

echt niet voor hun plezier naar de 
milieustraat om van het huisafval 
af te komen. Ik hoop niet dat er nu 
afvalplekken in bermen, sloten of in 
de bossen gaan komen.’ [GG]   

ChristenUnie teleurgesteld 



We hebben er zin in.
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nieuws
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Week 27 2008
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 30 juni t/m zaterdag 5 juli 2008.

Het heerlijke buitenleven

Boboli focaccia
kruidenboter & 
mozzarella
per stuk

St. Albray Franse kaas
per stuk 200 gram

Viña montesa Spaanse wijn
wit, rosé of rood
fles 750 ml
Alcohol onder de 16, 
natuurlijk niet.

Rauwkostsalade
alle varianten
3 bakjes à 250 gram 
naar keuze

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

tip
Kom proeven...Elke zaterdag hebben wij demonstraties bij ons in de winkel, waar u kunt proeven van 

speciaal voor u 
ge selecteerde producten. 

477_ADV_CL3_WK27.indd   2 24-06-2008   11:38:44
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advertentie

Een aantal bewoners heeft volgens het 
jaarverslag van Woonstichting SSW 
een initiatiefgroep opgericht voor een 
nieuw te bouwen Dorpshuis. Zij heb-
ben de SSW benaderd met de vraag 
of de woonstichting actief wil partici-
peren bij de realisatie van een nieuw 
te bouwen Dorpshuis. Een ruimtelijke 
verkenning heeft aangetoond dat er 
wellicht ook nog mogelijkheden zijn 
voor beperkte woningbouw op deze 
locatie. 

Gemeente en SSW hebben gezamen-
lijk opdracht gegeven om voor het 
gebied een stedenbouwkundige visie 
te ontwikkelen waarbij naast een mul-
tifunctioneel Dorpshuis ook plaats is 
voor (sociale) woningbouw. Alleen 
een dorpshuis realiseren is financieel 
eigenlijk niet haalbaar. Woningbouw 
kan dan een kostendrager zijn.
Saskia Sijbrandij en Wim Kapteyn 
wonen beiden aan de Adri Pieck-
laan en zijn bij toeval achter deze al 
behoorlijk vergaande plannen geko-
men om direct naast en achter hun 
woningen een nieuw multifunctioneel 
centrum inclusief een grote parkeer-
plaats te laten verrijzen. Saskia Sij-
brandij: Tijdelijk is er een dorpshuis 
geplaatst achter de school in plaats 
van op de oude plek en onderwijl 
is de gemeente gestart met de plan-
vorming voor een nieuw dorpshuis.’ 
Wim Kapteyn vult daarbij aan: ‘Men 
suggereert, dat de roep hierom groot 
is maar een enquête waaruit dat zou 
moeten blijken onder de kleine bevol-
king van Hollandsche Rading, heeft 

nooit plaatsgevonden. In tegendeel: 
de planvorming heeft zich afgespeeld 
in kleine kring en lijkt zo af en toe 
omgeven met een waas van geheim-
zinnigheid getuige de problemen 
waar wij ons voor gesteld zagen toen 
we de zogenaamde openbare plan-
nen van de site van de gemeente 
wilden downloaden. Toeval of niet: 
de betreffende bestanden waren niet 
meer leesbaar….’

Krediet
Deze twee bewoners stelden vast, 
dat de gemeenteraad op 24 januari 
2008 een krediet beschikbaar heeft 
gesteld voor een vervolgonderzoek 
naar de haalbaarheid van een goed 
functionerend dorpshuis in combi-
natie met andere functies. Hierbij 
heeft de gemeente naar eigen zeg-
gen alleen de direct betrokken par-
tijen gekend. De andere bewoners 
van Hollandsche Rading en de zeker 
de direct aanwonenden zijn gewoon 
vergeten. Sakia Sijbrandij: ’Het plan 
wat nu oorzaak is van veel com-
motie behelst het opzetten van een 

commercieel uitgebaat multifunctio-
neel centrum, waarop bovendien nog 
eens een appartementencomplex zou 
worden geplaatst. Daarbij is sprake 
van het aanleggen van een grote par-
keerplaats, daar waar nu groen is. Op 
het gemeentehuis is tegen bewoners 
gezegd dat indien een stedenbouw-
kundige de gemeente zou aangeven, 
dat een flatgebouw op die plaats 
kan verrijzen, dit zou gebeuren, zon-
der dat de bewoners ook maar iets 
gevraagd zou worden’.
Wim Kapteyn is de woordvoerder 
van velen die vooral beducht zijn 
voor de overlast van commerciële 
uitbating van het dorpshuis. Daarbij 
valt te verwachten toename van de 
verkeersstroom, met name in de Spar-
ren- en Dennenlaan, het verdwijnen 
van groen en kinderspeelplaatsen en 
grote parkeerplaatsen direct achter 
bestaande vrijstaande woningen. ‘De 
te verhalen planschade zal o.i. voor-
zichtig uitgedrukt behoorlijk groot 
zijn’, aldus Kapteyn. 
De twee woordvoerders zitten er echt 
mee in hun maag. Maar zij niet alleen; 
ook andere ‘belanghebbenden’ voelen 
zich gepasseerd. Saskia: ‘Op kosten 
van de belastingbetaler is er een groot 
onderzoek gedaan. Met dit geld zou 
al naar onze mening een deel van een 
nieuw dorpshuis gefinancierd kunnen 
worden. Er is gekeken welke partijen 
er mogelijk gebruik van kunnen gaan 
maken. Een beter uitgangspunt zou 
zijn geweest te onderzoeken welke 
partijen er op dit moment gebruik 
maken van het dorphuis, naast moge-

lijke nieuwe gebruikers. Daarbij 
zou moeten worden nagegaan of die 
gebruikers, ook in de toekomst, wel 
gebruik zullen blijven maken van een 
dergelijk groots opgezette accommo-
datie en of zij wel uit Hollandsche 
Rading komen’. 

Communicatie 
Wim Kapteyn: ‘In de klankbord-
groep, waarin de gebruikers van het 
eventuele dorpshuis zijn betrokken 
heeft men verzuimd de direct aanwo-
nenden te betrekken met als gevolg 
dat over hun hoofden bijna beslis-
singen zijn genomen. De vraag is of 
de bewoners in Hollandsche Rading 
op een dergelijk grootschalig project 
zitten te wachten, de meerderheid is 
hier woonachtig voor het rustieke, 
groene en bovenal kindvriendelijke 
dorp, kenmerken die men graag wil 
behouden’.
Ook in het jaarverslag van de SSW 
staat, dat het plan alleen haalbaar 
is indien er woningbouw plaats kan 
vinden. Saskia: ‘De vraag is of er 
geen andere locaties in Hollandsche 
Rading ook en/of meer geschikt er 
voor zijn, bijvoorbeeld het zoge-
noemde ‘vierkantje’ aan de Tolak-
kerweg’? En er zijn alternatieven, die 
behoorlijk onderbelicht zijn gebleven 
in het onderzoek van de gemeente, 
zoals al dan niet in combinatie met 
de school, de tennisaccommodatie 
en de oude locatie. Beiden denken 
ook dat een kleinschalig dorpshuis 
prima te financieren is uit de verkoop 

van groenstroken aan particulieren; 
‘Dit past uiteindelijk ook beter in 
het dorpsbeeld; tenminste naar onze 
mening, zeker beter dan een aantal 
flats in dit laagbouwdorp te plem-
pen’. 

Overleg
Wim Kapteyn: ‘Binnenkort zal een 
kleine delegatie een gesprek hebben 
met de wethouder. Over deze en ander 
zaken wordt ook gerapporteerd op de 
weblog die direct in de lucht is geko-
men.’ Saskia Sijbrandij: ‘Er werd in 
een van de stukken van de gemeente 
gesteld dat de dorpsgemeenschap in 
Hollandsche Rading geheel akkoord 
zou zijn met deze plannen. Niets is 
minder waar. Het merendeel van de 
direct aanwonenden wil geen com-
merciële uitbating van een dorpshuis 
in hun achtertuin met de bijbehorende 
levendigheid dag en nacht. Wij willen 
geen flats en toename van het ver-
keer’. En bijna geëmotioneerd voegt 
zij er aan toe: ‘Wij willen het groen 
in onze wijk behouden voor onze 
kinderen en ons welbevinden!’ 

Informatie
Bewoners kunnen uiteraard via de 
pers op de hoogte blijven en er is ook 
een blog gestart om de communicatie 
open en helder te houden. Kapteyn: 
‘Wij zijn tenslotte wel voor trans-
parantie’. Hij eindigt dan ook met 
het advies: ‘Kijk en reageer op ons 
weblog op http:// hollandscherading.
blogspot.com’. 

‘Wij willen het groen 
in onze wijk behouden’ 

door Henk van de Bunt

Op allerlei niveau houdt het mogelijk nieuwe dorpshuis in Hollandsche Rading en zeker de mogelijkheden 
daarvoor en de plaats, waar het zou kunnen verrijzen, de gemoederen meer dan bezig in deze kern 

van de gemeente. Vooral een aantal van de bewoners aan de Adri Pieck- en de Charles Weddepohllaan 
is zeer ongelukkig met één van de mogelijke scenario’s

Wim Kapteyn (bij het hekje naar de locatie van het vroegere dorpshuis) ziet 
daar het liefst weer een kleinschalig gebouw verrijzen.

Nostalgie: het voormalig dorpshuis in 
november 2003.

De gemeenteraadsvergadering van 
26 juni had aanvankelijk een volle 
publieke tribune. Toen burgemeester 
Gerritsen echter meedeelde dat het 
agendapunt over de wenselijkheid 
van een golfbaan ten oosten van de 
A27 wordt aangehouden, stroomde 
de zaal met veel Maartensdijkers 
zonder protest onder aanvoering van 
Edwin Plug weer leeg. De burge-
meester stelde de verbaasde raads-
leden  gerust en vertelde dat ze op 
de hoogte waren dat het agenda-
punt niet zou worden behandeld. Je 
kunt maar nooit weten, moeten de 
belangstellenden gedacht hebben.

De raad gaat akkoord met het nota 
Duurzaamheid. Henk van den Broek 
(CDA) pleit ervoor om naast lokale 
instituten ook lokale deskundigheid, 
zoals de wereldwinkel, te betrekken 
bij het opstellen van de plannen. Het 
had Van den Broek in de commissie-
vergadering getroffen dat bewoners 
zich aanboden om samen te werken. 
Van den Broek zegt niet van sym-
boolpolitiek te houden, maar het 
viel hem op dat een knipselkrant 
twee maanden niet was toegezon-
den, zonder dat iemand de krant 
had gemist. ‘Ik vraag me af of we 
dat moeten blijven ontvangen.’ Van 

den Broek wil het wel met een 
‘Westbroeks amendement’ oplossen. 
‘Zo’n amendement is wel geschre-
ven, maar niet ingediend, maar 
wordt toch uitgevoerd.’ Wethouder 
Ditewig is blij met de brede instem-
ming die het raadsbesluit krijgt. Hij 
dankt Désirée Schmalschläger en 
Ebbe Rost van Tonningen voor de 
buitengewoon succesvolle opmaat 
naar het voorstel. ‘Wat uw com-

missie als speerpunten heeft voor-
gesteld nemen we integraal over.’ 
Nico Jansen merkt in de rondvraag 
op dat er in Maartensdijk sinds kort 
bakken voor hondenpoep staan. Hij 
vraagt of die ook in andere delen 
van Maartensdijk geplaatst kunnen 
worden. Dorpswethouder Mitten-
dorff zegt dat het een proef betreft. 
Hij wil eerst de resultaten van de 
proef afwachten. [GG]

Uit de gemeenteraad

Als proef zijn in Maartensdijk enkele bakken voor hondenpoep geplaatst. 
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

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

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

•	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;

Aanvragen om vergunning (arti-
kel 41 Woningwet) voor:

Reguliere	bouwaanvraag	1e	fase
•		Westbroek,	 Kerkdijk	 17,	  
oprichten	woning	met	garage.

Reguliere	bouwaanvraag	2e	fase
•		Groenekan,	 Kastanjelaan	 5,	  
vernieuwen/vergroten	aanbouw.

Lichte	bouwaanvraag
•		Maartensdijk,	 Tuinlaan	 20,	  
plaatsen	twee	dakkapellen.

Rectificatie	publicatie	18	juni
•		Maartensdijk,	 Pr.	 Bernhardlaan		
plaatsen	reclamebord

Aanvraag aanlegvergunning
•		Hilversum,	 Soestdijkerstraatweg	
172,	aanpassen	golfbaan;

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’.	

Vrijstellingsverzoeken
Soms	is	op	grond	van	de	Wet	op	de	
Ruimtelijke	 Ordening	 vrijstelling	
van	 het	 bestemmingsplan	 nodig	
voor	 met	 het	 bouwplan	 kan	 wor-
den	 ingestemd.	Als	 dat	 zo	 is,	 dan	
wordt	dat	bekend	gemaakt	onder	de	
rubriek	‘vrijstellingen’.

Vrijstellingen
Overeenkomstig	 het	 bepaalde	 in	
artikel	 19a,	 lid	 4	 van	 de	Wet	 op	
de	 Ruimtelijke	 Ordening	 maken	
burgemeester	 en	 wethouders	 van	
gemeente	 De	 Bilt	 bekend	 dat	 bij	

afdeling	Vergunningen	en	Toezicht		
gedurende zes weken	 voor	 ieder-
een	ter	inzage	liggen	de	verzoeken	
om	vrijstelling	als	bedoeld	in:

artikel 19 lid 3	 van	 de	wet	 op	 de	
Ruimtelijke	Ordening	voor:
•		Groenekan,	 Kastanjelaan	 5,	 ver-
nieuwen/vergroten	aanbouw.

artikel 17	van	de	wet	op	de	Ruim-
telijke	Ordening	voor:
•		Groenekan,	Lindenlaan	66,	plaat-
sen	tijdelijke	huisvesting.

 
De	 termijn	 van	 terinzagelegging	
start	de	dag	na	de	publicatie.	Gedu-
rende	 de	 termijn	 van	 terinzageleg-
ging	 kan	 iedereen	 zijn	 zienswijze	
tegen	 het	 voornemen	 om	 vrijstel-
ling	te	verlenen	naar	voren	brengen	
bij	 burgemeester	 en	 wethouders	
van	gemeente	De	Bilt	(Postbus	300,	
3720	AH	Bilthoven).

Verleende	sloopvergunning	
•		Groenekan,	Nwe.	Weteringseweg	
52C,	 slopen	 schuur	 met	 asbest-
houdende	platen	(19-6-2008)

Vindt	 u	 dat	 u	 door	 één	 van	 de	
bovenstaande	besluiten	rechtstreeks	
in	 uw	 belang	 bent	 getroffen?	 Dan	
kunt	u	op	grond	van	de	Algemene	
wet	bestuursrecht	een	gemotiveerd	
bezwaarschrift	indienen	bij	het	col-
lege	 van	 B&W.	 U	 moet	 dat	 doen	
binnen	 zes	 weken	 van	 de	 dag	 na	
de	 verzenddatum	 (=datum	 achter	
de	 verleende	 vergunning)	 van	 het	
besluit.	Ook	al	dient	u	een	bezwaar-
schrift	in,	dan	mag	toch	van	de	ver-
leende	vergunning	gebruik	worden	
gemaakt.	Als	u	dat	wilt	voorkomen,	
dan	 kunt	 u	 tegelijk	met	 het	 indie-
nen	 van	 een	 bezwaarschrift	 een	
voorlopige	 voorziening	 aanvragen	
bij	de	voorzieningenrechter	van	de	
rechtbank,	 sector	 Bestuursrecht,	
Postbus	 13023,	 3507	 LA	 Utrecht.	
U	 moet	 voor	 een	 dergelijke	 voor-
ziening	 griffierecht	 betalen.	 Voor	
meer	 informatie	 over	 de	 hoogte	
daarvan	 kunt	 u	 contact	 opnemen	
met	de	griffier	van	de	rechtbank.

Wilt	 u	 bouw-	 of	 bestemmings-
planinformatie,	 maak	 dan	 een	
afspraak	met	de	afdeling	Vergun-
ningen	en	Toezicht	op	werkdagen	
van	8.30	uur	tot	12.30	uur	en	op	
dinsdagen	ook	van	15.00	–	19.00	
uur	 via	 telefoonnummer	 (030)	
228	94	11.	Voor	ter	inzage	liggen-
de	 stukken	 en	 overige	 informa-
tie	 (geen	bestemmingsplan)	kunt	
u	 zonder	 afspraak	 op	 bovenge-
noemde	 openingstijden	 bij	 ons	
langskomen.

Openbare	kennisgeving	kapvergun-
ning

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

Hollandsche	Rading:
•		1	 spar,	 Tolakkerweg	 31	
(25-6-2008).

Westbroek:
•		1	inlandse	eik,	Dr.	Welfferweg	80	
(25-6-2008).

Een	 afschrift	 van	 deze	 kapvergun-
ningen	 ligt	 gedurende	 zes	 weken,	
na	 verzending	 aan	 de	 aanvrager	
(de	 verzenddatum	 staat	 achter	 de	
verleende	 vergunning),	 ter	 inzage	
bij	 de	 afdeling	 Vergunningen	 en	
Toezicht.	 Inzage	 van	 kapvergun-
ningen	 is	mogelijk	 op	werkdagen.	
Dit	kan	na	telefonische	afspraak	op	
telefoonnummer	(030)	228	95	21.
Belanghebbenden	 die	 door	 deze	
kapvergunningen	 rechtstreeks	 in	
hun	 belang	 zijn	 getroffen,	 kun-
nen	 binnen	 zes	 weken	 na	 de	 ver-
zenddatum	 van	 de	 kapvergunning	
een	 schriftelijk	 en	 gemotiveerd	
bezwaarschrift	indienen	bij	het	col-
lege	 van	 burgemeester	 en	wethou-
ders	van	de	gemeente	De	Bilt,	Post-
bus	300,	3720	AH	Bilthoven.

Bilthoven, 2 juli 2008 

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

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Nachtafsluiting	toerit	31	(Ring	Utrecht)	A27
Rijkswaterstaat	voert	van	maandag	30	juni	2008	tot	en	met	zaterdag	19	juli	doordeweeks	tussen	

21.00	uur	en	05.00	uur	werkzaamheden	uit	aan	de	toerit	31	(Ring	Utrecht)	van	de	A27.	
Hiervoor	moet	de	toerit	worden	afgesloten.	

Omleidingsroutes
Verkeer	met	bestemming	A27	richting	Breda.
➔		Verkeer	komend	vanaf	de	Albert	Schweitserdreef	wordt	omgeleid	via	de	Darwindreef	en	Eykmanlaan.	Bij	het	
Eykmanplein	linksaf.	Vervolgens	over	de	Kardinaal	de	Jongweg	en	de	Biltse	Rading.	Bij	toerit	30	(Veemarkt)	
kan	de	A27	weer	bereikt	worden.	De	omleidingsroute	is	met	gele	borden	aangegeven	met	de	letter	"O".	

Verkeer	met	bestemming	A27	richting	Hilversum.	
➔		Verkeer	komend	vanaf	de	Albert	Schweitzerdreef	wordt	omgeleid	via	de	Eindhovendreef-Zuid	en	de	Koningin	
Wilhelminaweg	(N417)	richting	Maartensdijk.	Bij	de	N234	kan	via	toerit	32	(Bilthoven)	de	A27	weer	bereikt	
worden.	De	omleidingsroute	is	met	gele	borden	aangegeven	met	de	letter	"H".	
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BoodschappenPlusBus:	Rijdt	voor	de	hele	gemeente	De	Bilt
Begeleid	boodschappen	doen	(ook	rolstoel)	
Vrijdag	4	juli:	ochtend	Kwinkelier
Elke	maandag	13.00	tot	14.00	uur:	zwemmen	in	Blauwkapel.
Dinsdag	8	juli:	ochtend	Hessenweg;	middag	boerderij	Charlotte	Hoeve
Woensdag	9	juli:	Kersen	eten	in	Cothen	+	lunch
Informatie	via	de	helpdesks.
 
Wijkservicecentrum	MENS	
Maartensdijk,	Tel:	(0346)	21	10	55
Locatie:	Dijckstate,	Maertensplein	96,	3738	GR	Maartensdijk
Wijkprojectleider:	Hilde	Evers,	telefoon:	(030)	220	34	90	of	06	48	64	19	90	
e-mail:	h.evers@mensdebilt.nl	
Helpdesk	Wonen,	Welzijn,	Zorg	Maartensdijk:	
Openingstijden	juli	en	augustus:	
maandag,	dinsdag,	donderdag,	vrijdag	van	09.00	tot	12.30	uur.	
Telefoon	Helpdesk:	(0346)	21	10	55
 
Spreekuren
•	Maandag	7	juli	van	14.00	tot	16.00	uur:	wijkcontactambtenaar	
•	Dinsdag	van	09.30	tot	10.30	uur:	Adviseur	wonen,	welzijn,	zorg
 
Activiteiten
Open	inloop:	maandag	t/m	zaterdagochtend,	10.00	tot	11.45	uur	en	14.00	
tot	16.30	uur.
 
Internetcafé
Maandag	t/m	zaterdagochtend,	10.00	tot	11.45	uur	en	14.00	tot	16.30	uur.	
Voor	 gratis	 hulp	 bij	 het	 gebruik	 van	 internet:	 bel	 de	Helpdesk	 voor	 een	
afspraak.
 
Restaurant	Cordaan	Dijckstate	
Altijd	keuze	uit	drie	menu’s.
maandag	t/m	zondag	12.00	tot	13.30	uur
maandag	t/m	vrijdag	17.00	tot	18.30	uur
Woensdag	9	juli:	barbecue	(opgeven	voor	4	juli	bij	het	restaurant)

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

Spreekuren
•	 	Donderdag	4	juli	van	11.00	tot	12.00	uur;	Lia	Hottinga,	maatschappelijk	
werker

•	 	Wijkwinkel	op	maandag-	 en	woensdagmiddag	open	 inloop	en	op	dins-
dag-	en	vrijdagmiddag	volgens	afspraak.

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

Persoonlijke	ondersteuning	in	het	Wijkservicecentrum	MENS
Indien	u	veel	of	 specifieke	vragen	hebt	over	wonen,	welzijn	of	zorg	dan	
kunt	u	in	beide	Wijkservicecentra	terecht	bij	de	Adviseur	wonen,	welzijn,	
zorg	(wwz).	De	Adviseur	wwz	is	een	onafhankelijke	persoon	die	rekening	
houdt	met	uw	wensen	op	het	gebied	van	wonen,	welzijn	en	zorg.	U	onder-
zoekt	samen	met	haar	welke	dienstverlening	u	nodig	hebt	om	in	uw	eigen	
vertrouwde	omgeving	te	kunnen	blijven	wonen.	Voor	een	afspraak	met	de	
Adviseur	wwz	kunt	u	contact	opnemen	met	de	Helpdesk	wonen,	welzijn,	
zorg	De	Bilt	West	of	Maartensdijk.	

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk 
De Bilt, De Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, 

Gezondheidscentrum De Bilt, Kwintes, Provincie Utrecht, 
SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.

Agenda 
Wijkservicecentra

3 juli - 9 juli 2008
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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.

Beperkte openstelling publiekszaken 
en Servicepunt in de schoolvakantie

Net zoals voorgaande jaren zijn de openingstijden van de afdeling Publieks-
zaken en van het Servicepunt van de gemeente De Bilt in Maartensdijk in de 
zomervakantie gewijzigd.

Publiekszaken
Van maandag 21 juli tot en met vrijdag 29 augustus is de afdeling Publieksza-
ken (Burgerzaken, Belastingen, Vergunningen en Toezicht en het Zorgloket), 
geopend op werkdagen van 08.30 – 12.30 uur.

Dus: In deze periode géén middag- en avondopenstelling op dinsdag!

Servicepunt
Van maandag 21 juli tot en met vrijdag 29 augustus is het servicepunt, Tolak-
kerweg 219 in Maartensdijk, alléén geopend op maandag van 14.00 – 17.00 
uur.

Dus: In deze periode géén avondopenstelling op maandag en géén openstel-
ling op donderdag!

Met een gerust hart op vakantie

Verminder uw kans op 
woninginbraak

Voor de meeste mensen staat de zomervakantie weer voor de deur. 
Heeft u al maatregelen genomen om woninginbraak te voorkomen 

als u een paar dagen of weken weg bent? Wij willen u een aantal tips 
geven om te voorkomen dat u bij thuiskomst een onaangename  

verrassing te wachten staat.  

Waar kunt u op letten?
•	 	Zorg	ervoor	dat	uw	woning	een	bewoonde	indruk	maakt;	zorg	dat	de	post	

uit de brievenbus gehaald wordt (of laat uw post door TNT post bewaren) 
laat het gras maaien door de buren en laat het licht aan en uit gaan door 
gebruik te maken van een tijdschakelaar. 

•	 	Vertel	uw	buren	wanneer	u	weg	gaat	en	terugkomt.	Laat	ze	eventueel	hun	
(tweede) auto parkeren op uw oprit.

•	 	Zet	geen	waardevolle	spullen	in	het	zicht.	Tegenwoordig	werken	wonin-
ginbrekers	veel	meer	buitgericht.	LCD	-en	plasmaschermen	zijn	gewilde	
objecten, evenals laptops die voor het grijpen liggen

•	 	Zorg	voor	goede	sloten.	Kijk	voor	een	goed	beveiligde	woning	op	www.
politiekeurmerk.nl. 

•	 	Berg	sleutels	van	raam-	en	deursloten	goed	op.	Berg	reservesleutels	op	of	
leg ze in een kluis en doe er geen label aan.

•	 	Laat	nooit	sleutels	aan	de	binnenzijde	van	het	slot	zitten.
•	 	Deuren,	ook	achterdeuren,	kunt	u	verlichten	door	plaatsing	van	een	bui-

tenlamp die reageert op beweging of door een lamp met een schemerscha-
kelaar.

•	 	Berg	ladder,	tuinmeubilair	en	kliko’s	altijd	op	en	laat	geen	(tuin)gereed-
schap rondom uw woning liggen. 

•	 	Registreer	uw	waardevolle	spullen:	graveer	waardevolle	spullen	met	post-
code/huisnummer,	maak	foto’s	van	sieraden	en	noteer	serienummers	van	
elektronica waardoor de politie ze sneller bij u terug kan brengen.

•	 	Spreek	niet	in	op	het	antwoordapparaat	dat	u	weg	bent.	
•	 	Als	 buurtbewoners	 kunt	 u	 voor	 elkaar	 een	oogje	 in	 het	 zeil	 houden	bij	

afwezigheid. Ziet u iets verdachts, bel de politie via 112!
•	 	Tevens	willen	wij	u	nog	wel	meegeven	dat	inbrekers	ook	hun	slag	kunnen	

slaan op uw vakantieadres. Dus wees altijd alert en tref ook de nodige 
voorzorgmaatregelen op uw vakantieadres.

Op www.politiekeurmerk.nl vindt u meer informatie over inbraakpreventie 
en	 adressen	 van	 Politie	 Keurmerk-erkende	 bedrijven	 in	 uw	 regio.	 Deze	
bedrijven geven adviezen, dan wel helpen u met het beter beveiligen van 
uw woning. 

Bij verdachte situatie 112 bellen
Als	u	getuige	bent	van	een	verdachte	situatie	of	een	woninginbraak,	neem	
dan	direct	contact	op	via	het	alarmnummer	112	met	de	politie.	Let	op	het	
signalement van de verdachte personen en op kenmerken van eventuele 
vervoersmiddelen, zoals merk, type, kleur en het kenteken. Uw informatie 
kan cruciaal zijn voor de opsporing en aanhouding van de verdachte(n). 
Niet spoedeisende informatie kunt u doorgeven via het algemene nummer 
0900-8844 of Meld Misdaad anoniem 0800-7000

Op grond van de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning kunt u bij 
het gemeentelijk Zorgloket hulp bij 
het huishouden en gehandicapten 
voorzieningen zoals een rolstoel 
of scootmobiel aanvragen. Voor de 
beslissing op een aanvraag wordt in 
sommige gevallen advies ingewon-
nen	bij	het	Centrum	Indicatiestelling	

Zorg	 (CIZ).	 Omdat	 deze	 overeen-
komst op 1 juli 2008 afloopt, heeft 
de gemeente gelijktijdig een over-
eenkomst afgesloten met Factum. 

Deze verandering heeft geen gevol-
gen voor de inwoners van De Bilt. U 
kunt uw aanvragen voor hulp bij het 
huishouden, een rolstoel of andere 

voorziening gewoon blijven aanvra-
gen bij het gemeentelijk Zorgloket. 

De indicatiestelling voor verblijf in 
een verzorgingshuis of verpleeghuis 
blijft	 wél	 bij	 het	 CIZ.	 De	 reden	
daarvoor is dat een verblijf in ver-
zorgings- of verpleeghuis geen 
gemeentelijke voorziening is. 

Nieuw indicatiebureau voor voorzieningen 
wet maatschappelijke ondersteuning

De prijsuitreiking zal plaatsvinden 
op zaterdag 12 juli om 11.00 uur op 
het Maertensplein in Maartensdijk. 
Wethouder	 drs.	 A.J.	 Ditewig	 zal	
deze ochtend de prijzen overhandi-
gen,	 waaronder	 de	 hoofdprijs:	 Vijf	
keer	 een	 fiets	 van	 het	merk	Color-
bike. De initiatiefneemster van het 
bedrijf	 Colorbike,	 Angelique	 van	
Rijn,	 zal	 ook	 aanwezig	 zijn	 en	 iets	

vertellen over de verschillende pro-
jecten die haar organisatie steunt 
in o.a. Nicaragua, Madagaskar en 
Bolivia. Ook zal de samenwerkings-
partner van de campagne, de Fiet-
sersbond, weer aanwezig zijn met 
onder meer informatie over ‘veilig 
en	 verantwoord’	 fietsen.	 Kortom,	
veel fietsplezier op zaterdag 12 juli 
op	het	Maertensplein.	Komt	u	ook?

Prijsuitreiking 
Zaterdag 28 juni was alweer de laatste dag van de campagne ‘Met belgerinkel naar de winkel’. 

De volle spaarkaarten worden geteld en door middel van een loting worden de winnende deelnemers 
aan de verschillende prijzen gekoppeld. De prijswinnaars krijgen thuis bericht en worden uitgenodigd 

voor de prijsuitreiking.

Naar aanleiding van klachten van 
een aantal van bezorgde ouders uit 
Maartensdijk Zuidoost, heeft de 
gemeente twee bewonersavonden 
belegd over de overlast van hon-
denpoep. Enkele bewoners hebben 
zich tijdens deze avonden gemeld 
om een werkgroep te vormen en op 
zoek te gaan naar oplossingen voor 
het hondenpoepprobleem. Boven-
dien is overlast door hondenpoep 
ook aan de orde geweest tijdens het 
(P)raad(s)huis, dat de gemeenteraad 

op 19 maart jl. in Maartensdijk 
organiseerde. De bewonerswerk-
groep heeft nu een plan van aanpak 
opgesteld voor een proefproject in 
Maartensdijk Zuidoost. 
Een brief is verzonden aan alle 
hondenbezitters in Maartensdijk en 
biedt een toelichting op het voorge-
stelde plan. Deze brief is te vinden 
op de website van de Gemeente De 
Bilt onder Wijk- en Dorpsgericht 
werken/naar de wijken/Maartens-
dijk.

Op woensdag 9 juli om 15.30 uur 
zal wethouder Mittendorff met 
zijn	 hond	 Lady	 de	 hondenhalte	 in	
gebruik gaan nemen bij de groen-
strook aan de Planetenlaan (ingang 
Jupiterhof).

Hierbij bent u van harte uitgenodigd 
deze opening bij te wonen.

Tot woensdag 9 juli!

Geef respect gestalte, 
stop bij een hondenhalte

Op 4 juli wordt er om 19.00 uur 
verzameld	 bij	 Kerkdijk	 36	 (prak-
tijk huisarts Mientjes) in Westbroek. 
Tijdens deze excursie onder leiding 
van Henk van Zijtveld kan men zien 
welke prachtige natuur er schuil gaat 
achter de vele boerderijen en huizen 
aan	 de	 Kerkdijk	 te	Westbroek.	 De	
wandeling gaat zowel door de wei-
landen als door het zoddengebied. 
Ook zal Henk onderweg de ver-
schillen laten zien tussen agrarisch 
land en natuurland.

Op 11 juli wordt er om 19.00 uur 
verzameld op de Voordorpsedijk 35 
(familie Westeneng) in Groenekan. 
Tijdens deze excursie onder lei-
ding van Wim Westeneng kan men 
de natuurontwikkelingen op zijn 
bedrijf zien. 

Deze ontwikkelingen betreffen voor-
al de inkleding van de spoorweg, 
waterberging en natuurvriendelijke 
oevers, hooilandbeheer, natuuront-
wikkeling in nieuw gegraven poelen 

en onderhoud en instandhouding van 
houtwallen. Beide excursies duren 
ongeveer 2,5 uur en als schoei-
sel	wordt	 laarzen	 geadviseerd.	Aan	
deze excursies zijn geen kosten ver-
bonden.

Voor meer informatie of aanmel-
ding voor één of beide excursies 
kan zowel telefonisch als per e-mail 
contact opgenomen worden met 
Henk	van	Zijtveld	(tel.	0346	281266	
of v.zijtveld@hetnet.nl)

Polderavond excursies
De Agrarische Natuurvereniging Landschap Noorderpark e.o. organiseert vrijdag 4 juli een Polderavond 

excursie in Westbroek en vrijdag11 juli a.s. een Polderavond excursie in Groenekan.



Technisch inkoper/ werkvoorbereider M/V

Wij vragen van de kandidaat in deze functie:
 • Leeftijd ca. tussen 21-35 jaar
 • Woonachtig in Utrecht en/of directe omgeving
 • Ervaring met techniek, de deurenbranche is een pre
 • In bezit van LTS / MTS diploma
 • Kennis van MS office (Outlook / Word / Excel)
 • Zelfstandig en accuraat kunnen werken
 • Goede contactuele eigenschappen
 • no-nonsense mentaliteit

Wij bieden de kandidaat:
 • Een uitdagende baan met zelfstandig werken
 • Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden
 • Externe opleidingen en begeleiding
 • Een jonge organisatie met directe betrokkenheid
 • Informele werksfeer en afwisselende werkzaamheden

Uw reactie zien wij gaarne tegemoet en kunt u sturen naar:
Lindab Door BV, afd. PZ - Postbus 9025 - 3506 GA  Utrecht of naar PZ @Lindab.nl

De voornaamste taken van deze functie:
 • Het verzorgen van de (met name incidentele) inkoop
 • Het bewaken van de leveranties; contacten onderhouden
   met leveranciers
 • Het beheren van ons intern orderproces
 • Informele werksfeer en afwisselde werkzaamheden
• Het behandelen en verwerken van de garanties

Lindab Door BV is een volledige dochtermaatschappij van Lindab 

hoofdvestiging zich bevindt in Zweden. Lindab Door BV levert  
overheaddeuren en garagedeuren in Nederland en geeft o.a. via 
Holland Deuren Service merkonafhankelijke service en onderhoud aan bedrijfsdeuren, 24 uur per dag 
en 7 dagen per week. De vestiging in Nederland is gevestigd in Groenekan nabij Utrecht en telt 11 
werknemers. Momenteel hebben wij een vacature voor een fulltime :  

Profil A/S wat weer onderdeel is van de Lindab Groep wiens 

ZATERDAG 5 JULI
Jaarmarkt op de Molenweg!!!

donderdag - vrijdag - zaterdag
dames -, heren -, kinder - en babykleding

MET GRoEnE sTIckER 
nU 2e ARTIkEL vooR €1,00

Alleen zAterdAg
reStAnten ondergoed
voor dAmeS, heren en 

kinderen

nU SUPer voordelig

Alleen zAterdAg
SUPer voordeel rek

een rek met 
diverSe Artikelen

nU 2 voor €5,-

let oP!!!
de laatste week van 

de ten Cate ACtie 
4e Artikel grAtiS

Alleen zAterdAg
kindersokken uitzoeken
nU 3 PAAr voor €2,00

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

op de hele zomercollectie 
nu 20% korting

Mieke groeide op in Curacao, waar haar vader bij 
de waterleiding werkte. Eenmaal weer in Nederland 
werkte ze achtereenvolgens in een bibliotheek en bij 
een fotocentrale. Daar is ook haar passie voor het 
fotograferen ontstaan. Ze is gehecht aan de oude foto-
technieken en verwacht tot het laatste moment trouw 
te blijven aan het fotorolletje.

Vier jaar geleden is haar onafscheidelijke witte hondje 
Joffrie - een Maltees Leeuwtje - na een ongelijk 
treffen met een grotere hond overleden. Hierna is 
Mieke zich nog meer op het vrijwilligerswerk gaan 
toeleggen. Ze praat met ouderen, begeleidt hen soms 
bij bezoeken aan een ziekenhuis en verzorgt tijdens 
vakanties de dieren van anderen. Eens in de 14 dagen 
schenkt ze tijdens de spelletjesmiddag in Dijckstate 
koffie en thee. 

Mieke gaat meestal met de reisjes voor ouderen mee 
en vervult daarbij hand- en spandiensten. Thuis doet 
ze aan handwerken, maakt wandkleden, beoefent de 

denksport en leest veel. Met haar belangeloze inzet 
voor anderen en kleine activiteiten vervult zij een 
grote rol in het dorp. Zelf ziet ze dat als een kleine 
bijdrage aan het grote geheel en hoopt dit nog lang te 
kunnen blijven doen.

Mieke de Kruijf groot in het kleine
Hoewel Mieke de Kruijf pas 26 jaar in Maartensdijk woont, deelt ze door haar belangenloze inzet als 
vrijwilligster de idealen van St. Maarten, de naamgever van ons dorp. St. Maarten gaf als soldaat in 

het Romeinse leger om niet een stuk van zijn mantel aan een bedelaar die het koud had.

Mieke gaat rond met lekkere hapjes in Dijckstate.
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In De Vierklank van 18 juni was de 
‘Raadskrant Voorjaarsnota’ gevoegd 
waarin alle plaatselijk politieke par-
tijen van de gemeente de Bilt schrij-
ven over bereikte resultaten en hun 
plannen. Onze vertegenwoordigers 
staan mooi op de foto’s. Burgemees-
ter A.J. Gerritsen schrijft in het voor-
woord onder andere: ‘De gemeente-
raad is het middelpunt van de locale 
democratie. Daar worden de belang-
rijkste beslissingen genomen over 
de toekomst van de gemeente, over 
de leefbaarheid in uw buurt, over 
sportvoorzieningen, over…ja, eigen-
lijk over alles wat uw omgeving 
aangaat.’ In de nota schrijven slechts 
drie partijen over leefbaarheid en 
overlast.

Gemiste kans
Het CDA maakt zich hard voor het 
volgende: ‘Er moet meer blauw op 
straat. Steeds vaker vinden over-
tredingen plaats. Een lik op stuk 
beleid is noodzakelijk Hiervoor moet 
extra geld beschikbaar gesteld wor-
den. Mensen die zich niet aan de 
regels houden…aanpakken!’ Groen 

Links/PvdA doet het wat voorzich-
tiger: ‘aandacht voor overlast’ en 
‘het bevorderen van de betrokken-
heid van inwoners bij hun directe 
leefomgeving’. De SGP vindt: ‘dat 
er geld wordt uitgeven aan onze 
jeugd, waarvan de uitwerking haaks 
staat op hetgeen we eigenlijk willen, 
namelijk: geen overlast’ en meldt 
evenementen in jongerencentra die 
de plaatselijke jeugd ver overstijgen 
en die een spoor van vernielingen 
achterlaten. 
De andere vijf partijen hebben er 
geen aandacht aan besteed. Een 
gemiste kans, want wanneer we het 
alleen bij Maartensdijk houden dan 
tellen we naast verontwaardigde 
inwoners heel wat gebroken ruiten, 
brandjes en een brand, weggerukte 
schuttingdelen, uit tuinen opgegra-
ven planten, tuinartikelen en uit de 
vijver meegenomen goudvissen.

Actieteam jongeren
Brigadier Gies is de wijkagent voor 
de kernen van voormalig Maartens-
dijk en is het best op de hoogte van 
de situatie. Hij maakt deel uit van ‘het 

actieteam jongeren’. Daarin zitten 
vertegenwoordigers van de gemeen-
te, SSW, Vitras, jongerenwerkers, 
Coördinator Jeugdpunt en de ‘politie 
jeugd’. Het doel van het actieteam is 
het volgen van groepen jongeren. Ze 
gaan met hen in gesprek. 
Er wordt meer gepatrouilleerd. Er 
zijn contacten met jongerenwerkers 
en leerkrachten. ‘Het overleg in het 
actieteam heeft resultaat’, zegt bri-
gadier Gies, ‘Het gaat steeds beter en 
daar ben ik blij om. 
Je hebt hangjongeren en overlast-
gevende hangjongeren. Het is maar 
een klein deel dat in een groep voor 
problemen zorgt en die gasten ken-
nen wij. Jongeren willen graag een 
plek om samen te zijn. Daar is niets 
op tegen mits er geen overlast plaats 
vindt. Indien dat wel gebeurt worden 
er maatregelen genomen. In Groene-
kan gaat het prima. Zo kan het ook. 
Het lijkt er op dat ouders daar een rol 
in spelen.’

Ouders
‘Het gaat niet alleen over een groep 
jongeren op het schoolplein, ook 

al zijn daar heel wat ruiten gesneu-
veld, brandjes gesticht en graffiti 
aangebracht. Er zijn ook groepen 
uit Maartensdijk die vanuit Biltho-
ven, de Bilt, Zeist, Utrecht en elders 
terugkeren naar huis en onderweg 
voor overlast zorgen. Want in het 
donker ben je samen sterk. Wat wij 
vooral missen is de hulp van ouders 
terwijl die toch de eerst verantwoor-
delijken zijn. Ik kan me best voor-
stellen dat ouders blij zijn als een 
kind eindelijk midden in de nacht 
ongeschonden thuis komt en dat ze 

dan niet gaan controleren hoeveel 
afgeschopte buitenspiegels hij bij 
zich heeft. Ik kan me ook voorstellen 
dat ze dan niet zelf de politie bellen 
maar ze zouden wel zelf maatregelen 
kunnen nemen. Want als je als ouder 
niet optreedt wordt het probleem 
steeds groter. Wat we ook missen is 
de oplettendheid van omwonenden. 
Even een telefoontje naar 112 en we 
zijn er binnen tien minuten. Met de 
kans op een heterdaadje. Dat helpt in 
ons werk voor de leefbaarheid in uw 
omgeving.’ 

Over Hangjongeren en Overlast
door Kees Pijpers 

In de voorjaarsnota van de gemeente De Bilt wordt door slechts drie partijen de leefbaarheid en overlast 
aangeroerd. Een team van specialisten houdt zich met het probleem bezig en dat werkt goed. Maar ouders en 

omwonenden zouden daar meer bij moeten helpen.

Het tegengaan van vernielingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Zomerbridge
Ongetwijfeld vanwege de Europese Kampioenschappen Voetbal was de 
opkomst op de eerste avond Zomerbridge in het tijdelijk Dorpshuis in 
Hollandsche Rading matig te noemen. De vroegtijdige eliminatie van het 
Nederlands elftal was voor menig trouwe bridgeliefhebber nog geen reden 
zich weer in Hollandsche Rading te melden.Trees van Doorn + Eline Pan-
day en Anneke de Jong - Leenslag + Toon Smits waren er wel en eisten 
gezamenlijk de eerste plaats op met een percentage van 64,38 %. Carla en 
Roel Apeldoorn werden derde met 56,25 %.Donderdag 3 juli is de tweede 
avond van de serie van totaal 10 avonden tot en met donderdag 28 augus-
tus. Zomerbridge is (met bridgepartner) vrij toegankelijk. Voor niet leden 
(van Bridgeclub Hollandsche Rading) zijn de kosten van deelname 1 euro 
per persoon per avond. Vooraf aanmelden is niet nodig. Inschrijven kan tot 
19.35 uur (vanwege registratie met de Bridgemate) en de aanvang is om 
19.45 uur.

Vorige week woensdag heb-
ben 150 kinderen en ouders, die 
wel eens of met enige regelmaat 
gebruik maken van BuitenSchool-
se Opvang De Paddestoel In Maar-
tensdijk gezamenlijk het 15 jarig 
bestaan gevierd. Het schoolplein 
van de Martin Luther Kingschool 
was omgetoverd tot een waar kin-
derparadijs. Er was een enorm 
springkussen, er was een echt 
podium dat gebruikt mocht worden 
om op te treden, een tent waarin 
theater centraal stond en er waren 
her en der verspreid speelplekken 
met onder andere spijkerbroekhan-
gen, stokvangen en een stepfiets. 
Ook aan het eten en drinken was 
gedacht. [MD] Vandaag is er, ter ere van de 15de verjaardag, feest in Hollandsche Rading.

15 jaar BSO De Paddestoel

Bridgecursus voor beginners
Bij de SWO-vestiging Maartensdijk start in september a.s. een cursus Bridge 
voor beginners. Henk van de Bunt gaat in circa 12 avonden de theorie 
behandelen en u begeleiden bij spelvoorbeelden en oefenspellen. Wilt u zich 
bekwamen in de theorie en speeltechniek van dit boeiende spel, meldt u 
dan op voor deze cursus. Startdatum: woensdag 3 september en vervolgens 
tweewekelijks op respectievelijk 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 
november en 10 december 2008 en 7 en 21 januari en 4 en 18 februari  2009 
van 19.30 tot 22.30 uur in de recreatiezaal van Toutenburg aan de Kievitlaan 
in Maartensdijk. De kosten zijn 35 euro voor totaal 12 lessen. Aanmeldingen 
worden behandeld op volgorde van binnenkomst en kunnen worden gedaan 
bij locatiemanager Addy Warmerdam , e-mail a.warmerdam@swodebilt.nl. 
Telefonische aanmelding kan ook op nr. 0346 214161.

Vrijwilligers Terminale Zorg Thuis bestaat 10 jaar 
Het werk van de stichting VTZT bestaat uit het bieden van steun aan de mantelzorger en aanwezigheid bij de ernstig 
zieke, terminale patiënt. Veel mensen willen als het zover is het liefst thuis sterven, maar in de praktijk blijkt het moei-
lijk te zijn alle zorg als familie en vrienden, naast de professionele hulp, vol te houden. Hier biedt VTZT de helpende 
hand. Een speciaal opgeleide vrijwilliger is gedurende enkele uren per dag aanwezig bij de patiënt, zodat deze niet 
alleen is en de mantelzorger heeft hierdoor wat tijd voor zichzelf. Hij of zij kan een paar uur gaan (bij-)slapen, een 
wandeling maken of boodschappen doen. De afgelopen 10 jaar hebben de vrijwilligers (allen zelf ook woonachtig 
in Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en Westbroek) 
bij zo’n 50 patiënten in onze gemeenten zorg kunnen verlenen 
en het zo mede mogelijk gemaakt dat de patiënt in z’n eigen, 
vertrouwde omgeving kon sterven. 

Vrijwilligers
De vrijwilligers worden opgeleid door een deskundige en tijdens 
de maandelijkse bijeenkomsten bijgeschoold. De hulp wordt 
gegeven in samenwerking met de huisarts en thuiszorgmedewer-
kers. 
Op dit moment is er binnen de stichting VTZT plaats voor enkele 
nieuwe vrijwilligers. Onmisbare eigenschappen van een vrijwil-
liger zijn invoelend vermogen, kunnen luisteren, jezelf kunnen 
wegcijferen, kunnen zwijgen. Mensen die zich hierdoor aange-
sproken voelen, kunnen vrijblijvend contact opnemen met de 
coördinator Aline Lindner. Zij verstrekt ook graag informatie en 
coördineert ook de hulpaanvragen: tel. 06 46258056.

Praktijkavond vrijwilligers o.l.v. fysiotherapeut 
Ron van der Meijden.

Nieuwe openingstijden bibliotheken 
In de gemeente De Bilt hanteren de bibliotheken tijdens de zomervakantie 
andere openingstijden vanaf maandag 21 juli tot en met zaterdag 30 augus-
tus. Gedurende deze periode zijn de drie bibliotheken op dinsdag de gehele 
dag gesloten. Voor Bibliotheek Bilthoven vervalt daarnaast ook de maan-
dagavond en donderdagmiddag. Voor Bibliotheek Maartensdijk geldt dat 
naast de dinsdag, de woensdagmiddag en vrijdagavond komen te vervallen 
tijdens de vakantie. Vanaf 1 september 2008 gelden er nieuwe openings-
tijden voor de bibliotheken gemeente De Bilt, waarvan in de bibliotheken 
en op www.bibliotheekdebilt.nl een overzicht is te verkrijgen. Tijdens de 
vakantie zijn alle materialen (met uitzondering van sprinters) voor 6 weken 
te leen gedurende de vakantieperiode. Voor verlenging is gebruik te maken 
van de verlengtelefoon, 035 6095811. Dit (automatische) telefoonnummer 
is dag en nacht bereikbaar, 7 dagen per week. (Telefoon-)kosten: het lokaal 
tarief; het verlengen zelf is gratis. Materialen kunnen ook verlengd worden 
via website www.bibliotheekdebilt.nl.



PERSONEEL GEVRAAGD

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

Weduwnaar zkt hulp in 
HUISHOUDING 2 à 3 
ocht. p.w. in B’hoven. Tel. 
06-25604251

PERSONEEL AAGEBODEN

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

DIVERSEN 

Te huur gevraagd 
WOONRUIMTE eventueel 
ook stacaravan op camping, 
eventueel kleine woonruimte 
mogelijk. Info: 06-27500115

AUTOSTALLING gezocht. 
garagebox of plekje in 
schuur te Maartensdijk. Tel. 
06-50443457

De FRANSE taal leren, spre-
ken en verstaan. In kleine groep 
aanvang eind september. Tel. 
0346-211667

TUINPAVILJOEN, safaribruin 
en grote parasol met hand-
lier wegens aanschaf blokhut, 
samen €150,-. Alles in zeer 
goede staat. Tel. 0346-211491 
na 17.00 uur

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 
locatie voor een; vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
G’kan. Tel.: 030-2710913.

Let op! BETTY'S CORNER is 
met vakantie van 25 juli tot 8 
augustus! Maak nu alvast een 
afspraak. Bel: 06-33722022
Zorg voor uw haar!

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

SAXOFOON en KLARINET 
privé les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 0655891237

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

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

 De Vierklank 14 2 juli 2008

TOURCARAVAN kip 40 ek. 
Bj. 1988, 3 pers met toebe-
horen. Vr. pr. €1000,-. Tel. 
0346-212686

Wit Ikea SPIJLENBED/bank 
incl. lattenbodem. €60,-. Tel. 
0346-211848

Grenen EETTAFEL 160x80 
en 6 stoelen, biezen zitting. 
€100,-. Tel. 0346-212987

Z.g.a.n. Video recorder wegens 
over compleet in doos. €25,-. Tel. 
0346-210885/06-40230704.

Massiefhouten ledikant nw. 
matrasje, molton, hoeslaken 
etc. €20,-. Tel. 0346-211300.

Tel. met grote cijferdruktoetsen. 
€5,-. Vacuüm apparaat. €7,50. 
Citruspers (Philips) als nieuw 
€5,-. Tel. 0346-211718

El poffertjespan nw. €7,50. 
Stoompan (rvs) €5,-. Tel. 
0346-211718

Koffiezetapparaat (Rowenta) 
met isoleerkan, €7,50. El 
fonduestel. €7,50. Tel. 
0346-211718

Verhuisopruiming! Duo koffie-
zetapp. als nieuw. €5,-. Dieet 
weegschaal (grammen). €5,-. 
Tel. 0346-211718

El kampeer snelwasser, kleine 
wasjes. €15,-. El wafelbakker. 
€5,-. Tel. 0346-211718

Kinderledikantje wit + matras 
z.g.a.n. €30,-. Kinderwagen 
met reiswieg blauw/rood met 
witte stip z.g.a.n. €30,-. Tel. 
030-2201470

Meisjes Lego Bel Ville, Groot 
kasteel 5808 dolfijnen 5848, 
5842 alles in een koop. €40,-. 
Tel. 030-2201470.

Kinder my Little Pony keu-
ken schoonheidssalon, enz. 
Speelset 17 pony’s. €20,-. 
Paardrijlaarzen zwart maat 
36 en 38 per paar. €10,-. Tel. 
030-2201470

TE KOOP GEVRAAGD

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

FIETSEN/BROMMERS

Meisjesfiets 20 inch. €40,-. Tel. 
0346-214649

Bobo kinderfiets. Geel/blauw/
rood. V.a. 4 jaar. Vraagprijs 25,-. 
Tel. 0346-213204 (na 17.00 uur)

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

Fietsen / Brommers

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Open: Ma, Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. 13.00-20.00 uur. Za.9.00-17.00
Onderdelen uit voorraad leverbaar
90% reparaties (ook op afspraak) dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor Lage Vuursche. 
Ben je geïnteresseerd? Bel dan 0346-211992. Ook vakantiebe-
zorgers welkom!!!

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

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

Te koop: Bungalow aan de Tolakkerweg in Hollandsche 
Rading. €349.000,-.  Tel. 06-54623282

Welke boer uit M’dijk wil op eigen erf oud worden?  
Verzekerd van zorg samen met andere dorpsgenoten. Ik maak 
in overleg met u een zorgboerderij. Bel mij deze week!! Tel. 
030-8898865. 

Te koop gevraagd

Alsnog geslaagd
Na een herexamen zijn binnen het verspreidingsgebied 
van De Vierklank alsnog geslaagd voor het VMBO-
diploma op het Groenhorst College in Maartensdijk:
Naomi van Oostenbruggen, Bilthoven; Elmo Sinke, 
Westbroek; Roberto Sluijk, Bilthoven en Helen van 
den Brink te Goenekan. 

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

Geen inloop
In verband met verhuur van het gebouw is er a.s. 
zaterdagavond 5 juli geen inloop in Sojos. Op donder-
dag 3 juli is er ook geen inloop.

Cursus Weerbaarheid in Sojos
Vanaf woensdag 17 september 2008 start in Sojos 
(i.s.m. Sport Mee De Bilt) weer een cursus weerbaar-
heid voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
In de cursus ‘Weerbaarheid’ wordt je veel geleerd 
over onderwerpen zoals pesten en nee leren zeggen 
en hulp vragen. Maar ook allerlei oefeningen waarvan 
je sterker wordt. Op het eind sla je zelfs een plankje 
door! Heb je zin om mee te doen? Deelname kost 
40,- euro voor 8 lessen van anderhalf uur (met U-pas 
20,- euro).
Inschrijven kan rechtstreeks bij Sojos, tel. 0346-210337 
(evt. inspreken op het antwoord apparaat) of per 
email naar; sojos_sjjm@hotmail.com, beide onder 
vermelding van naam, adres, leeftijd, telefoonnum-
mer en emailadres. Zorg dat je er snel bij bent, want 
er is maar een beperkt aantal plaatsten beschikbaar. 
Jongens en meisjes krijgen gescheiden les en wel op 
de volgende tijden: jongens op woensdagmiddag van 
16.15 tot 17.45 uur en meisjes op woensdagmiddag 
van 18.15 tot 19.45 uur. 

Geslaagd
Aan het Gerrit Rietveld College in Utrecht (voormalig 
College Blauwcapel) slaagden onlangs de volgende 
plaatsgenoten:

Theoretische Leerweg
Hannah Kragt, De Bilt; Sylvia Tenpierik, Bilthoven; 
Angelique Veldhuizen, Westbroek en Kevin van Zijl, 
De Bilt. 

HAVO
Natasja Bakker, De Bilt; Leslie Barneveld, Groenekan; 
Marjolein de Geus, Maartensdijk; Lisette Kerkhoven, 
Groenekan; Frank van Klaren, Westbroek; Lamiaa 
Mohamed, Bilthoven; Jolanda Sodaar, Westbroek en 
Vivian Struik, Tienhoven.

VWO
Joris Mol, De Bilt; Thomas van Noort, Westbroek en 
Madonna Wartan, Westbroek.

Wereld Natuur Fonds-Walkathon  
in Lage Vuursche 

door Kees Pijpers

Afgelopen  zaterdag werd voor het vijfde achtereenvolgende jaar 
in het dorp en in de bossen van Lage Vuursche de WNF-Walkathon 

gehouden. Het evenement stond dit jaar geheel in het teken 
van de Noordpoolcampagne. 

De Noordpool wordt ernstig bedreigd en daarmee ook het leefgebied van de 
ijsbeer. Door mee te doen aan de WNF-Walkathon leverde iedereen een bijdrage 
aan het behoud van de Noordpool. Wandelaars waren opgeroepen om gekleed te 
komen in het wit. Deelnemers konden kiezen uit wandelingen van 5 kilometer 
(voor de kinderen met speurtocht), 10 kilometer en 15 kilometer. Iedere deelne-
mer die de tocht volbracht kreeg een medaille en een stempel in het wandelboekje. 
WNF-Rangers kregen na afloop van de wandeling een stempel in hun WNF-Ran-
gerpaspoort. Waar de andere jaren steeds een driehonderd wandelaars deelnamen 
was dat deze zaterdag wat minder. Het regenbuitje onderweg kon hen niet deren. 
De organisatoren waren tevreden.

Knuffelen
De organisatoren waren vrijwilligers van het WNF uit de regio Gooi en Omstre-
ken, met medewerking van vele WNF-vrijwilligers uit het gehele land. Het eve-
nement startte nu niet zoals andere jaren in De Kuil, maar aan de Slotlaan in het 
dorp. Niet alleen voor wandelaars, maar ook voor bezoekers aan de stands was de 
WNF-Walkathon een dagje uit. Tijdens 
en na afloop van de sponsorloop was 
er van alles te beleven in het dorp. De 
enorme kunststof ijsbeer op de hoek van 
de Slotlaan kon je niet missen. Kinde-
ren werden bezig gehouden met spellen 
als ijsschotsspringen, ijsschotsvaren, 
bouwen van een iglo, sneeuwbalgooien 
en een Rad van Natuur. Ze werden 
als ijsberen geschminkt en deden een 
quiz. Aandoenlijk was de stand met 
levensechte husky’s. Prachtige honden 
waarmee ze konden knuffelen. En in 
het Dorpshuis kon je koffie krijgen.

De enorme kunststof ijsbeer op de hoek 
van de Slotlaan kon je niet missen.

Fun/Jaarmarkt op het 
Maertensplein

Aanstaande zaterdag is er van 10.00 tot 16.00 uur de 
voorlopig laatste activiteit op het Maertensplein: een 
Fun/Jaarmarkt met meer dan 50 marktkramen. 

Getracht is zoveel mogelijk verschillende branchepro-
ducten aan te bieden. Waarschijnlijk zullen ook enige 
lokale winkeliers aanwezig zijn op het plein. 

Voor de kinderen staat er een mooie draaimolen. 
[MD]



Finalisten Bosbergtoernooi

Van 21 t/m 29 juni werd voor de 21ste keer het open Bosbergtoernooi georganiseerd op de banen van de tennis-
vereniging te Hollandsche Rading. Onder prima omstandigheden werden 125 partijen gespeeld door in totaal ruim 
200 deelnemers. Op de foto alle finalisten van de wedstrijden op zondag die uitgebreid in het zonnetje werden gezet. 
In 2009 wordt het Bosbergtoernooi georganiseerd van 20 t/m 28 juni. 
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De onderbouw van de kunstgrasvel-
den is uitgevoerd door de fa. Ach-
terberg uit Groenekan en de kunst-
grasmatten worden aangelegd door 
de fa. Ceelen uit Zeewolde. Het werk 
ligt op schema, ook dank zij de hulp 
van vrijwilligers en er zal komend 
seizoen op gespeeld kunnen worden. 
Natuurlijk moest dat even een offi-
cieel tintje krijgen want wethouder 
Mittendorff, die onder andere sport in 
zijn portefeuille heeft, zou het start-
schot geven. 

Startschot
Interim voorzitter Rens Kersten en 
secretaris Jolanda van Elk van FC De 
Bilt verwelkomden een klein officieel 
gezelschap met een kort openings-
woord. Mittendorff vertelde over het 
besluit om 2,3 miljoen euro te inves-
teren om de hoge nood onder een 
aantal sportverenigingen te lenigen. 
‘In overleg met De Biltse Sport Fede-
ratie leverde dat aanleg, herinrichting, 

vernieuwing, vervanging en uitbrei-
ding van velden en voorzieningen 
van de sportparken op. Dat betreft 
naast Weltevreden de Bilt ook Laren-
stein Bilthoven, Voordaan Groenekan 
en sportpark Van Eck en tennispark 
Tautenburg in Maartensdijk. Het was 
veel geld maar sport is belangrijk.’ 

Daarna moest de wethouder het echte 
startschot geven. Een handje gehol-
pen door een van de werknemers 
trok hij de zware rol, voorzien van 
een deken van kunstgras tot aan het 
einde over de voorbewerkte verharde 
ondergrond. Bij de koffie daarna kon 
hij uitblazen.

Laatste fase herinrichting 
Sportpark Weltevreden

door Kees Pijpers

Vorige week woensdag om 10.00 uur startte op Sportpark Weltevreden in De Bilt de laatste fase 
van de herinrichting. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. De bouw van de kleedlokalen 

zijn een heel eind gevorderd. Er wordt hard gewerkt. Op het fraai gelegen sportterrein liggen de velden er, 
ontdaan van hun mat, nog kaal bij. Maar dat duurt niet lang meer. Voetbalvereniging FC De Bilt krijgt 

twee nieuwe kunstgrasvelden en één natuurgrasveld wordt gerestaureerd. 
Dan heeft FC De Bilt 7 velden voor de 1200 leden. 

Wethouder aan de rol.

Na 3,8 kilometer door het water ploegen, was het fietstraject voor Hans 
vooral genieten van de mooie omgeving. Het derde onderdeel, de marathon, 
vergde het meest van de triatleten. De temperatuur was inmiddels opgelo-
pen tot 32 graden en hele stukken van het traject lagen in de volle zon. De 
snelste triatleten hielden het tempo er nog wel in, maar de meesten hebben 
grote stukken wandelend afgelegd. Ook Hans, met kramp in zijn kuiten, 
was bang dat hij zou moeten opgeven als hij zou gaan hardlopen en zocht 
zijn toevlucht regelmatig in een rustiger tempo. Op de posten waar voedsel 
en water werden verstrekt, stonden medewerkers met waterslangen om de 
triatleten verkoeling te geven. Ook de aanmoedigingen van zijn familie, - in 
tweetallen werd er met hem meegefietst -, gaven Hans de moed om door te 
gaan met de enorme opgave die hij zichzelf gesteld had. 

Bij de finish werd iedere vermoeide triatleet enthousiast onthaald op 
applaus voor deze prestatie op topniveau. Hans heeft de triatlon volbracht 
in een totaaltijd van 13 uur 20 minuten en 58 seconden (de winnaar bij de 
mannen finishte op 8.34, en bij de vrouwen op 9.35), en mag zich nu een 
‘Iron Man’ noemen.

Bij de finish is alle pijn vergeten.

Iron Man 
na ruim dertien uur

door Sylvia van der Laan

Onder de twaalf Nederlanders, die deelnamen aan de triatlon de 
‘Iron Man’in Nice op zondag 22 juni bevond zich Hans Pieters uit 

Groenekan. De dag begon om half zes ’s ochtends, toen de 2500 
triatleten de zee in renden: gekleed in wetsuit met oranje badmuts
en zwembril op, deed het denken aan een enorme groep pinguïns

die een duik in het water nam. 

De Gram’s Schutterfestijn 2008
Zaterdag 21 juni was de slotactiviteit van het korfbalseizoen bij DOS in 
Westbroek. Traditiegetrouw betekende dit 's middags het De Gram Schut-
tersfestijn en 's avonds een barbecue.
Bij het schutterstoernooi wordt in koppels geschoten op korven, die op een 
afstand van zeven meter tegenover elkaar staan. Wie het eerst tien doelpun-
ten scoort heeft gewonnen.
Maar liefst vierenzestig personen namen aan het toernooi deel. Na een 
voorrondes in poules bleven 16 koppels over voor de tweede ronde. Via 
kwartfinale en halve finale stonden uiteindelijk Pieter de Jong + Bert 
Oudhof tegenover Wilco + Robin de Rooij. In de finale ging het om twee 
gewonnen sets. Pieter en Bert wonnen zowel de eerste als de tweede set met 
respectievelijk 10-7 en 10-5 en ontvingen de grote wisselbeker. 

Pieter de Jong (l) en Bert Oudhof schutterden het best.

26ste 
Open Toernooi

Van 5 tot en met 13 juli a.s. wordt 
op de buiten- en binnenbanen (bij 
goed resp. slecht weer) van tennis-
centrum Groenekan het Multisafe 
Open 2008 georganiseerd. De toer-
nooicommissie heeft in de voorbe-
reidingen alle moeite gedaan om 
de deelnemers uit de directe regio 
op een sportief en gezellig toernooi 
te vergasten. Mooie wedstrijden 
en een gezellige sfeer zorgen voor 
het nodige vermaak. Voor de spec-
taculaire feestavond op vrijdag 11 
juli met onder meer een tie-break-
toernooi, wordt iedereen uitgeno-
digd op het tenniscentrum aan de 
Copijnlaan te Groenekan.

DOS zoekt trainer voor damesgym
Al tientallen jaren organiseert de Westbroekse korfbalvereniging DOS naast 
het korfballen de mogelijkheid tot gymmen. Elke donderdagavond nemen 
15-20 dames hieraan deel. De avonden worden gehouden in het dorpshuis 
in Westbroek. De huidige trainer stopt na twintig jaar met het begeleiden 
van deze avonden. Voor het komend seizoen is het bestuur op zoek naar een 
nieuwe trainer.
Heb je hiervoor interesse en lijkt het jou leuk om donderdagavond een uurtje 
training te geven aan een groep enthousiaste dames, stuur dan even een mail-
tje naar bestuur@dos-westbroek.nl zodat wij contact met je kunnen opnemen 
voor een persoonlijk gesprek.



Als eerste spreker kondigde wijk-
contactambtenaar Miranda de Freitas 
buurtbewoner Wim van Schaik aan. 
Samen met anderen heeft van Schaik 
zich beijverd voor de JOP, zoals deze 
nu is gerealiseerd. Van Schaik was 
om zijn drijfveer te verklaren terug-
gegaan naar de zeventiger jaren: ‘Wij 
kochten ons huis, dat aan de andere 
kant van het hek ligt in 1974 en kwa-
men toen wonen in het dorp Groene-
kan. Het was in de tijd dat het lied 
‘Het Dorp’ (tekst Friso Wiegersma) 
van Wim Sonneveld razend populair 
was. Met name het derde couplet, 
waarin het gaat over dorpsjeugd met 
beatle-haar en de daarbij behorende 
vaders. Die jeugd zagen we in 1974 
ook in Groenekan op de toenmalige 
hangplek, de muurtjes van de brug 
van de Kastanjelaan. Hier hadden 
ook al de vaders van de hangjeugd 
met het beatlehaar gezeten. De vaders 
van de generatie van zoethout voor 
een cent. De generatie waartoe ook ik 
behoor. Het lied was vooral zo popu-
lair omdat het situaties beschreef die 
voorbij, voorgoed voorbij waren. De 
hangplek hier is later wat verplaatst 
toen voor wandelaars en fietsers deze 
houten bank hier werd neergezet. Op 
deze hangplek is nu een deel van de 
huidige jeugd, de kinderen van de 
jeugd van 1974. De kleinkinderen 
van de eerste generatie. Kijk maar 
eens naar de geboortejaren van de 
jongens en meisjes op de achter-
wand van de JOP. Zit niet achter dit 
opschrijven van die data dezelfde 
gedachte, dat er continuïteit moet 
blijken in het hangen zoals in kerken 
de continuïteit van het preken wordt 
getoond door alle dominees die er 
gepreekt hebben te vermelden op de 
bekende predikantenborden? 

Jeroen
Van Schaik vervolgde: ‘Deze hang-
plek bestaat al zo’n zeventig jaar. 
Groenekan is een jong dorp met wei-
nig tradities. Deze hangplek is een 
heel markante traditie. De geschie-
denis van deze hangplek zou moe-
ten worden opgeschreven. Een mooi 
cultuursociologisch verhaal. Wij heb-
ben het dan ook zeer toegejuicht dat 
Jeroen Spelt in een grote dorpsbijeen-
komst eind 2006 namens de hang-
jeugd zo moedig was een pleidooi te 
houden, dat net als op andere plaatsen 
in de gemeente ook in Groenekan een 
JOP moest komen’.

Diezelfde Jeroen Spelt (20) was de 
volgende spreker. Frank en vrij sprak 
hij allereerst zijn verbazing uit over 
de grote belangstelling voor deze 
opening. Jeroen zag zich alweer van 
de ‘iets vorige generatie van de JOP. 
Ik ben al een tijdje niet meer op de 
brug geweest, moet ik u bekennen. 
Zo’n twee jaar geleden bivakkeerden 

wij in een schuur. Maar om veilig-
heidsredenen kon dat niet altijd. Zo is 
het pleidooi voor een JOP ontstaan’. 
Jeroen onderbouwde de wens om 
een mooie JOP ook voor de aanwo-
nenden met de woorden: ’t Is toch 
ook hun plek hier’. Jeroen vroeg en 
kreeg applaus voor iedereen die aan 
het realiseren van deze JOP heeft 
meegewerkt en bedankte namens de 
jongeren daarvoor.

Wethouder
Jeroen gaf de microfoon door aan 
wethouder Bert Kamminga (dorps- 
en wijkgericht werken). Kamminga 
sprak zijn waardering uit voor de 
snelle realisatie: ‘Echt waar, van 
najaar 2006 tot april 2008, dat is in 
gemeentelijke kring snel te noemen’. 
Toen de wethouder de JOP voor het 
eerst zag staan vond hij het meteen 
een kunstwerk en hij sprak lovende 
en waarderende woorden in de rich-
ting van de eveneens aanwezige ont-
werper Philips Somers. 

Vervolgens noemde hij een lange lijst 
van mensen, die de realisatie (mede) 
hadden mogelijk gemaakt. Hij roem-
de ook de ‘Heitje voor een karweitje’-
bereidheid van de jongeren en van de 
Groenekanse bevolking om er aan 
mee te willen werken. Tenslotte sprak 
hij zijn waardering uit voor de coördi-
nerende inbreng van wijkcontactamb-
tenaar Miranda de Freitas.

Voordat de aanwezigen aan de hapjes 
en de drankjes konden beginnen klom 
Arjan van Beerschoten geroutineerd 
het dak van de JOP op om vervolgens 
met een flinke smak de champagne 
tegen de wand te gooien, waarmee de 
JOP officieel was geopend. 
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Handhaven en niet meer gedogen

dat is wat partijen betogen

maar in de raad

wordt het telkens weer laat

want bij spreektijd schijnt gedogen te mogen

Guus Geebel Limerick

Deze maand:
Huisgemaakte pasteitje

*
Jägerschnitzel

*
Coupe Egelshoek

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
door Henk van de Bunt

Vrijdag 27 juni jl. werd aan de Kastanjelaan te Groenekan de Jongeren OntmoetingsPlek officieel geopend. 
Onder grote publieke belangstelling werd na een aantal sprekers een contract ondertekend en werd de JOP 

officieel ‘natgemaakt’, zoals bij het te water laten van een schip. De politiek was ruim vertegenwoordigd, 
evenals afgevaardigden van tal van maatschappelijke organisaties. Oud-burgemeester Alexander Tchernhoff 

gaf door zijn aanwezigheid ook van zijn belangstelling blijk.

Arjan van Beerschoten heeft met een flinke smak de champagne tegen de 
wand van de JOP gegooid, waarmee de opening een feit was. 

Er was grote publieke belangstelling. 

Wim van Schaik verlaat en Jeroen Spelt beklimt het spreekgestoelte. Wijkcon-
tactambtenaar Miranda de Freitas kijkt goedkeurend toe.

‘De dorpsjeugd klit wat bij elkaar
In minirok en beatle-haar
En joelt wat mee met beat-muziek
Ik weet wel het is hun goeie recht
De nieuwe tijd, net wat u zegt
Maar het maakt me wat melancholiek
Ik heb hun vaders nog gekend
Ze kochten zoethout voor een cent
Ik zag hun moeders touwtjespringen
Dat dorp van toen, het is voorbij
Dit is al wat er bleef voor mij
Een ansicht en herinneringen’………

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

20 jaar

Hamburgermenu
Bolletje salademix met friet en 
een hamburger speciaal. €5,-.

Loempia Westbroek
Nu voor de prijs van een 

gewone loempia

En een portie bitterballen of 
mini snacks (5 stuks). €1,30

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

i.v.m. midzomer nachtsdroom van
William Shakespeare

woensdag 02-07 t/m zaterdag 05-07 
Vegetable hotspot or Roasted ham or Salmon - 

trout Apple - plumb cake 1 glass of wine and coffee.

reserveren via: www.theatherinhetgroen.web-log.nl 
15,00 p.p.

Do.
10-7 9,75Varkenshaasje met brie

Woe.
9-7 12,50Gebakken sliptongetjes
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