
De Nieuwe Hollandse Waterlinie 
( NHW)  is een militaire verdediging-
slinie aangelegd tussen 1815 en 1885 
van Muiden tot aan Werkendam, 
bestaande uit vele forten, inundatie-
velden, sluizen, dijken en groeps-
schuilplaatsen ( inundatie= het onder 
water zetten van lage gronden, als 
middel tot verdediging) . De Linie lag 
als een beschermende krans rond-
om de steden van Holland:  Muiden, 

U trecht, Vreeswijk, Gorinchem en 
was ongeveer 85 km lang en 3 tot 5 
km. breed. Na de tweede wereldoor-
log verloor de Linie haar militaire 
functie. Voor de natuur waren en zijn 
de forten echter altijd toevluchtsoor-
den geweest. Voor vast verblijf of als 
groen tussenstation onderweg. Vele 
forten zijn nu in beheer bij natuur-
organisaties of hebben een culturele, 
recreatieve of educatieve bestemming 
gekregen.

Water
Het verdedigingswapen van de Nieu-
we Hollandse Waterlinie was het 
water. Dit was te danken aan een 
ingenieus waterhuishoudkundig sys-
teem van sluizen, inundatiekanalen en 
bestaande waterwegen en -keringen. 
Een schijnbaar klein laagje water, 
gemiddeld maar 40 cm. diep, was 
genoeg om het land verraderlijk en 
moeilijk begaanbaar te maken voor 
mensen, voertuigen of paarden. Tege-
lijkertijd was het te ondiep om per 
boot te bevaren. 

Forten
Op plaatsen waar inundatie niet 
mogelijk was, of op plaatsen waar 
wegen de linie doorkruisten, bouwde 
men forten. Ieder fort dat men bouw-
de was aangepast aan de specifieke 
eisen die het landschap op die locatie 
stelde. Daarom is bijna ieder fort een 
uniek bouwwerk. In deze omgeving 
maken o.a. de forten De Klop, De 
Gagel, R uigenhoek, Blaukapel, Voor-
dorpsedijk en F ort aan de Biltstraat 
onderdeel uit van de linie. 
F ort aan de Klop werd omstreeks 
1820 aangelegd vlak bij de plaats 
waar de Klopvaart uitmondt in de 
Vecht. Kort voor 1850 werd het fort 
aanzienlijk vergroot en kreeg daarbij 
de huidige onregelmatige vorm. 
F ort De Gagel werd tussen 1819 en 
1821 aangelegd als een aarden werk. 

In eerste instantie bestond dit fort uit 
L-vormige aarden wallen met opstel-
plaatsen voor het geschut, omgeven 
door een gracht. Vanaf 1848 werd het 
toenmalige werk ingrijpend gewij-
zigd. 
F ort R uigenhoek is in 1869-187 0 
gebouwd ten westen van Groenekan. 
F ort Blauwkapel is in de periode 1818 
-1821 gebouwd om het bestaande 
dorp heen. Het is é é n van de grootste 
forten van deze verdedigingslinie. 
F ort Voordorp werd samen met fort 
R uigenhoek en andere forten in de 
periode 1867 -187 1 aangelegd. Zij 
vormden een onderdeel van de tweede 
fortenlinie rond U trecht, gelegen op 
een afstand van 350 0-4000 meter van 
de toenmalige stadsrand. Deze forten 
hadden tot taak, eventuele artillerie-
beschietingen van de stad met het na 
1860 ingevoerde getrokken geschut 
te verhinderen. Aan deze taak konden 
de oudere forten van de eerste forten-
linie rond de stad niet meer voldoen. 
Daarvoor lagen de forten De Gagel, 
De Klop, Blauwkapel, en De Bilt, die 
deel uitmaakten van de eerste forten-
linie ( 1816-1824) , te dicht tegen de 
stadsrand. 
F ort de Bilt, ook wel F ort op de 
Biltstraat genoemd, is gebouwd in de 
jaren 1816 - 1819.

Verhalen
Heeft u zelf herinneringen aan de 
Nieuwe Hollandse Waterlinie in de 
Tweede Wereldoorlog. Of heeft u 
fotomateriaal in uw bezit. Neem dan 
contact op met projectbureau Nieuwe 
Hollandse Waterlinie, dhr. R . Zakee, 
tel. 030 2399020, r.a.zakee@ minlnv.
nl, of Landschap Erfgoed U trecht, 
Hé lè ne Hine, tel 03 0 220553 4 , 
h.hine@ landschaperfgoedutrecht.nl.

( Bron o.a.:  S trategisch Laagland van 
C lemens S teenbergen en Johan van 
der Zwart) .
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DE JONG &  GR EVEN

makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Verhalen over Nieuwe Hollandse 
Waterlinie gezocht

door Henk van de B unt

Heeft u de Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt? En heeft u interessante verhalen over de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie in deze oorlog? Dan is het samenwerkingsverband van projectbureau Nieuwe 

Hollandse Waterlinie, Landschap Erfgoed Utrecht en Alterra op zoek naar u! Zij willen graag het historische 
verhaal van de Waterlinie vastleggen en overbrengen op jongere generaties.

Na het aannemen van de Vesting-
wet ( 1874 ) ,  wordt ook fort B lauwka-
pel weer aangepast. Er worden o.a. 
kazernes ( waarvan er nog é é n rest)  en 
remises ( overdekte, bomvrije schuil-
plaatsen voor geschut)  gebouwd. I n 
1960 is fort B lauwkapel als vesting-
werk opgeheven.

Vele forten zijn nu in beheer bij natuurorganisaties of hebben een culturele, 
recreatieve of educatieve bestemming gekregen. Z o ook fort R uigenhoek in 
Groenekan.

F ort Voordorp ( 19)  en fort R uigenhoek ( 17)  vormden een onderdeel van de 
tweede fortenlinie rond U trecht, gelegen op een afstand van 350 0- 4000 meter 
van de toenmalige stadsrand en hadden een speciale taak waarvoor de oudere 
forten De Gagel ( 16 ) , De K lop ( 15) , B lauwkapel ( 18)  en De B ilt ( 20)  te dicht 
tegen de stadsrand lagen.

CDA wil overschot
besteden aan Dorpshuis

Het C DA wil het overschot van ruim 700.000 euro op de jaarrekening 2007 
reserveren als investeringsbijdrage voor de nieuwbouw van een Dorpshuis 
in Hollandsche R ading. Het bevreemdt de partij dat B en W aangeven geen 
geld ‘over’ te hebben voor de nieuwbouw van een dorpshuis in Holland-
sche R ading. C DA raadslid Pieter van Maaren noemt dit zeer vreemd. ‘Het 
college zegt dat er geen geld is, maar er blijkt een overschot van zeven ton 
te zijn. Ik vind dit een mooi bedrag om een start te maken met de bouw 
van het dorpshuis. Wanneer daarnaast nog subsidiemogelijkheden bestaan 
kan er eindelijk sprake zijn van de bouw van een dorpshuis’, aldus Van 
Maaren. 
Bij de behandeling van de jaarrekening op 26 juni dient het C DA een voor-
stel in om dit geld voor het dorpshuis in Hollandsche R ading te reserveren. 
[ GG]
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

29 juni - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche R ading

29 juni - 11.00 uur 
Da. M.A. Verstoep, IJsselstein

St. Maartenskerk Maartensdijk
28 juni - 19.00 uur en 

29 juni - 10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

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

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

Ds. C . Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32
( De Nijepoortschool)

29 juni - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. A. v. d. Galien, 

Dokkum

Ned. Ger. Kerk Westbroek
29 juni - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F . Ezinga

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

Kand. W.M. Dekker, U trecht
29 juni - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P.K.N. - Herv. Kerk 
29 juni - 10.00 uur

Kandidaat G.A. van Ginkel,
Maartensdijk

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

Onderwegkerkje Blauwkapel
29 juni - 9.30 en 10.30 uur

Pastor B. van Empel
Oecumenische dienst

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3 615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht b ereikb aar

Geen crematie

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster:  Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Oud papier
Westbroek
Op donderdag 26 juni zamelen 
leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring weer oud papier in. 
Wilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vóór  18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten.

Hollandsche Rading
Zaterdag 28 juni wordt door muziek-
vereniging Kunst &  Genoegen 
oud papier in Hollandsche R ading 
ingezameld. De wagen vertrekt om 
9.00 uur vanaf ‘Het R ondje’. U  
wordt vriendelijk verzocht het goed 
gebundelde papier tijdig aan de 
weg te zetten.

Opbrengst collecte
In de week van 9 t/ m 14 juni was de collecte van de Maag Lever Darm 
S tichting. De collecteweek stond dit jaar in het teken van S lokdarmkanker.
De collectanten hebben het prachtige bedrag van 1449,68 euro opgehaald 
voor deze onderzoeken. Alle collectanten en gevers heel erg bedankt 
namens de Maag Lever Darm S tichting.

Fiets mee met de ANBO
De gehele zomer kunt u deelnemen aan de fietstochten van de ANBO. De 
eerstkomende fietstocht is op donderdag 26 juni. De start is om 9.30 uur bij 
de Biltse vestiging van de S WO aan de Jasmijnstraat te De Bilt. De tocht 
is ongeveer 25 km. Er is een koffiestop en om ongeveer 12.30 uur staat de 
terugkeer gepland. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Tel. info.:  030 
2285493 of 030 2201295.

Voor de velen blijken van medeleven en tijdens de ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, 
schoonvader en opa

Jaap Boshuis

Betuigen wij u onze hartelijke dank.

De vele blijken van medeleven heeft ons ontzettend goed 
gedaan.

 Janny Boshuis - Boom
 Kinderen
 Kleinkinderen

Maartensdijk, juni 2008

Mijn verwachting zal niet wijken 
niet bezwijken 

’k ben op een rots gegrond 
Jezus heeft mijn naam ten leven 

opgeschreven 
Hij, die nooit beloften schond. 

Met dank aan de Heer voor de talrijke zegeningen die zij tijdens haar leven 
mocht ontvangen en doorgeven, delen wij u het overlijden mede van onze 

lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder 

Paulina Willemina Grimm - van ’t Pad
sinds 18 juni 1966 weduwe van

Johannes Grimm

*  Banjoebiroe (Ned. Indië),  †  Hollandsche Rading, 
    11 september 1901 18 juni 2008

Wij danken de thuiszorg voor hun liefdevolle zorg.

Tolakkerweg 12 
3739 JN Hollandsche Rading 

De afscheidsdienst in de ‘Adventkapel’ te Hollandsche Rading en de begrafenis 
te Lage Vuursche hebben maandag 23 juni jl. plaatsgehad.

Frits en Riek 
Hiety 
Doeke † 
Wannie en Rob 
Klaas en Bertje 
Piet en Bep 
Lucie en Jaap 
Jolijt en Han † 
Erie en Dick 
Klein- en achterkleinkinderen 

Verdrietig zijn wij om het overlijden van 

Wim van ’t Woud 
 
Wim, de man van onze directeur mevr. Greetje van ’t Woud.

Met groot respect zullen we aan Wim zelf denken, nu en in de dagen die komen 
gaan. We zullen ons ook blijvend herinneren hoe dapper hij zijn ziek-zijn heeft 
gedragen.

Met bewondering hebben wij van nabij mogen aanschouwen hoe Greetje met 
liefde en toewijding Wim heeft verzorgd, al de dagen. 
Wij wensen haar toe dat zij liefde en bemoediging zal blijven ontvangen van 
de mensen om haar heen, dichtbij en wat verder af. Wij wensen haar toe dat zij 
zich gedragen mag weten door vriendschap, door mensen die haar hand willen 
vatten en een stukje mee de weg met haar op lopen, elke keer weer.
Maar meer nog dan dit alles wensen we haar toe dat de Heiland zelf haar zal 
dragen en bemoedigen, haar zal oprichten en troosten.

Mede namens de leerkrachten en de MR.

Het schoolbestuur 
School met de Bijbel ’t Kompas
Westbroek

Huis-aan-huis 
collecte Woord 

en Daad
In de week van zaterdag 28 juni tot 
en met zaterdag 5 juli wordt weer 
de jaarlijks terugkerende huis-aan-
huiscollecte voor Woord en Daad 
gehouden. Ongeveer 60 collectan-
ten gaan langs de deur in Maar-
tensdijk, Groenekan, Hollandsche 
R ading en Westbroek.

Let op:
Het e-mailadres van 

De Vierklank is gewijzigd!

info@ vierklank.nl



‘Dit college heeft steeds de ambitie 
gehad met de WMO iets bijzonders 
te doen’, aldus wethouder Herman 
Mittendorff. ‘Het vorige college ging 

voor een beleidsarme invoering van 
de WMO. Dus alleen doen wat van de 
wet moet, vervolgens wat rondkijken 
hoe andere gemeenten het doen en dat 

dan ook doen.’ Het college vindt het 
beleidskader een goed concept met 
vele kansen en mogelijkheden. ‘Op 
het moment dat je zegt ambities te 
hebben, ga je er als gemeente De Bilt 
ook een eigen kleuring aan geven. Wij 
doen het anders dan andere gemeen-
ten. Biltse kleur wil dus zeggen dat 
we ons in positieve zin onderscheiden 
van anderen.’ 

Dicht bij de mensen
Wethouder Mittendorff en beleidsme-
dewerker WMO Bauke Heikamp lich-
ten toe hoe de WMO in de gemeente 
die kleur gaat krijgen. ‘Je kan natuur-
lijk eerst een visie of beleidskader 
gaan ontwikkelen en dan afspreken 
hoe je het in onze gemeenschap gaat 
organiseren en uitvoeren. Wij zijn 
het tegenovergestelde gaan doen en 
zijn begonnen met projecten. Toen de 

WMO werd ingevoerd moesten we 
heel veel beslissen. De huishoude-
lijke hulp aanbesteden, het zorgloket 
regelen en nadenken hoe we het met 
indicatiestellingen van mensen gin-
gen doen. Dat kwam allemaal op ons 
af. We hebben toen besloten gewoon 
aan de slag te gaan. Het beleidska-
der zouden we daarna wel maken. 
De pilotprojecten in De Bilt West 
en Maartensdijk passen daar prima 

in. Zorg dicht bij de mensen, niet 
versnipperd, samenhangend, toegan-
kelijk, wijk- en dorpsgericht georga-
niseerd en mensen zo lang mogelijk 
thuis laten wonen. Al die uitgangs-
punten zaten al in de hoofden van een 
paar mensen. Die uitgangspunten zijn 
in het project verder uitgewerkt en 
komen nu terug in het beleidskader.’

Vervolg op pagina 5
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De belangrijkste conclusie uit het 
onderzoek is, dat er capaciteitspro-
blemen gaan ontstaan:  binnen circa 
vijf jaren op de algemene gemeen-
telijke begraafplaatsen en binnen 10 
tot 15 jaar op alle bijzondere begraaf-
plaatsen, met uitzondering van de 
begraafplaats aan de Dierenriem in 
Maartensdijk.
Er zijn aanvragen in behandeling van 
de S tichting Algemeen Bijzondere 
begraafplaats Maartensdijk en van de 
Nederlands Hervormde kerk in Groe-

nekan voor respectievelijk een nieuwe 
begraafplaats ten westen aansluitend 
aan de bestaande begraafplaats aan 
de Dierenriem te Maartensdijk en 
uitbreiding van de Nederlands Her-
vormde begraafplaats te Groenekan.

Groenekan
Voor een gesprek over de problema-
tiek van de Groenekanse begraaf-
plaats aan de Groenekanseweg ont-
moetten wij jl. zaterdag de plaatse-
lijke Hervormde predikant ds. C or 

Hoogerwerf, Kerkrentmeester Hans 
du Mortier en administratrice Ina van 
der Horst. Het drietal vertelt van het 
capaciteitsprobleem. Hans du Mor-
tier:  ‘Wij kregen een brief van de 
gemeente, waarin vermeld werd dat 
de capaciteit van deze begraafplaats 
zo dient te zijn, dat je bij calamiteiten 
10 %  van de plaatselijke bevolking 
moet kunnen begraven. Gelet op het 
aantal inwoners van Groenekan red-
den wij het op dit moment niet aan 
die norm te voldoen en hebben we 
dus een optie op het perceel hier in 
het verlengde van de huidige begraaf-
plaats genomen. Zodra alle vergun-
ningen er zijn ( wijziging bestem-
mingsplan e.d.)  kan de koop definitief 
worden’. Ds. Hoogerwerf vult aan:  
‘R uimte kun je ook creëren door een 
heel strikt ruimingbeleid te voeren, 
maar dat willen wij niet. Je verliest 
historie, want er zullen ook stenen 
verdwijnen, maar ook ten opzichte 
van de vaak nog levende nabestaan-
den willen wij dat niet’.

Navraag
We verplaatsen ons naar een graf, 
waarop geen steen, maar slechts een 
nummer is geplaatst. U it de nauw-
keurig bijgehouden administratie kan 
Ina van der Horst exact vertellen, 
wie hier wanneer begraven is. Dit 
graf zou ‘te ruimen zijn’, waardoor 
er ruimte vrijkomt. De wettelijke ter-
mijn dat een graf onaangeroerd moet 

blijven, ( tenminste 10 jaar volgens art 
31 van de wet op de Lijkbezorging) , 
is dan al lang verstreken. Maar er 
is ook geen navraag naar gedaan en 
de Kerkvoogdij is onbekend met de 
rechthebbenden. Ina van der Horst:  
‘Van een aantal graven weten we 
niets;  onze begraafplaats kent een 
aantal bepalingen. Eé n ervan ( art. 8)  
geeft aan dat adres en naamswijzi-
gingen van rechthebbende( n)  steeds 
aan de Hervormde Gemeente moeten 
worden doorgegeven. Daarom ver-
zoeken wij alle rechthebbenden van 
graven op deze begraafplaats zijn of 
haar correspondentieadres te willen 
actualiseren’. Ds. Hoogerwerf :  ‘Dat 
betekent niet, dat wanneer die adres-
sen onbekend blijven, we meteen 
gaan ruimen. Daarvoor moet er aan 
veel meer worden voldaan. Nu zijn 
we eerder veelal bezig met een admi-
nistratieve inhaalslag. Wanneer daar-
van alle gaatjes zijn gedicht komen 
vragen, of je je recht om te ruimen 
wel/  niet moet uitvoeren. Er kunnen 
tal van redenen zijn, zoiets niet te 
doen. Maar ook zijn er vaak evenveel 
reden dit wel te willen. Voorop blijft 

de zorgvuldigheid staan. Daar is ons 
veel aan gelegen.'

Van de graven met onderstaande 
grafnummers zijn geen correspon-
dentieadressen bekend en worden de 
rechthebbende( n)  verzocht contact op 
te nemen met de administratie’. 

32 - 33 - 37 - 67 - 68 - 74 - 77-  78 - 79 
- 80 - 84 - 85 - 86 - 130 - 131 - 141 - 
143 - 152 - 155 - 160 - 161 - 166- 167 
- 172 - 173 - 188 - 191 - 194 - 195 
- 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 211a 
- 297 - 299 -300 - 312 - 313 - 318a  - 
321 - 323 - 324 - 326 - 341 - 342 -357 
- 358 - 369 - 381 - 387 - 389 - 391 - 
391 - 397 - 398 - 399 - 493 - 495 - 497 
- 510 - 511 - 512 - 517 - 582 - 584.

Deze grafnummers zijn voorzien van 
een groene kaart met een meldings-
verzoek. R echthebbenden c.q. nabe-
staanden worden verzocht de juiste 
correspondentieadressen door te wil-
len geven aan c.q. te melden bij Ina 
van der Horst - van Zoeren, Konin-
gin Wilhelminaweg 421, 3737 BD te 
Groenekan, tel. 0346 211976.

Capaciteitsproblemen bij begraafplaatsen
door Henk van de B unt

In de vergadering van 15 november 2007 van de Biltse gemeenteraad deed het College van Burgemeester en 
Wethouders aan de raad de toezegging haar te zullen informeren over de actuele begraafplaatsproblematiek 
in de gemeente De Bilt. Daarvoor heeft het College een berekening laten maken van de benodigde capaciteit 

voor de begraafplaatsen. De gemeente heeft twee algemene begraafplaatsen in eigendom en beheer:  
Brandenburg en Westbroek. Daarnaast zijn er bijzondere begraafplaatsen ten aanzien waarvan de gemeente 

taken heeft op het vlak van ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen) en in het kader  
van de Wet op de Lijkbezorging. 

I na van der Horst, Hans du Mortier en ds. C or Hoogerwerf op de begraaf-
plaats in Groenekan:  ‘ Voorop blijft de zorgvuldigheid staan’ .

De voorgestelde uitbreiding is gelegen in het verlengde van de huidige 
begraafplaats in zuidelijke richting.

Bijeenkomst over (laten) 
schrijven in de laatste 

levensfase 
Woensdag 2 juli aanstaande vindt in Academisch Hospice Demeter een 
bijeenkomst plaats over de rol van het ( laten)  schrijven in het proces van 
afscheid nemen en loslaten van het leven. Deelnemers aan de dagzorg, maar 
ook andere mensen, die verkeren in de laatste fase van hun leven, zijn van 
harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd door Maartje S antema, initiatiefneem-
ster van www.levensletters.nl:  ‘Het vastleggen van gedachten kan juist in de 
laatste levensfase bijdragen aan de afronding van het leven. Het opschrij-
ven van datgene wat iemand wil achterlaten, geeft rust, brengt structuur in 
gedachten en kan voor dierbaren die achterblijven, belangrijk zijn in het 
proces van rouwverwerking’. 

De bijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 15.30 uur in Hospice Demeter 
aan de Weltevreden 3 in De Bilt. Geï nteresseerden kunnen zich aanmelden 
voor de bijeenkomst bij Mirjam Koppenol via e-mail:  mkoppenol@ hospi-
cedemeter.nl of telefonisch op 06 1751 1795. 

Beleidskader wordt raamwerk voor
gemeentelijk WMO beleid

door Guus Geebel

Onder de titel ‘ De Biltse kleur, kansen voor de wijken en de dorpen’ legt het college van B en W het concept 
beleidskader maatschappelijke ondersteuning en lokaal gezondheidsbeleid ter inzage. In de periode van 
17 juni tot 29 juli kunnen belanghebbenden op het concept reageren. Het college heeft het concept voor 

commentaar toegezonden aan de WMO Advies Raad (WAR), Ouderenraad, Gehandicaptenplatform De Bilt, 
Clië ntenraad sociale zaken en de Jongerenraad. Op basis van de inspraak gaat het college de nota aanpassen. 

In september besluit dan de gemeenteraad. Het beleidskader loopt tot 2010 en vormt de basis voor de 
uitvoering.

W ethouder Herman Mittendorff wil met de W MO  iets bijzonders doen.
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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

BOEREN 
KRUIDENKAAS

NOORDHOLLANDS 
EXTRA BELEGEN

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 26 juni 
t/m woensdag 2 juli

Diverse 
vleeswaren

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK VLEESWARENTRIO:

Kip-cordonbleu
Varkens-cordonbleu
Runder-cordonbleu
Gehakt-cordonbleu

Varkenshaas,
Bourgondische varkenshaas,
Katenhaas, Varkenshaas-sate

van voor

6 halen / 5 betalen

10% korting! 10% korting!

100
gram 1.251.80

VOORDEEL HELE WEEK

3x100
gram 3.49

Fricandeau, Boerenham
en Zeeuws spek

Nieuw
wijnassortiment

Kaaszoutjes 3 zakken 
voor 5,-

let op!

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

let op, nu ook Fricandeau!

 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.

Geurige freesia's    2,95
Pioenen om ...
te zoenen  bos (5 st.)  4,95
Geurige lavendel v.a. 3 voor  3,95
Mini hortensia   3,95
Bemeste tuinaarde 5 zakken  6,50

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

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

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

Trostomaten ................... héél kilo 1,-

Spinazie ................. 2x 300 gram 0,99

Watermeloen .............. héél kilo 0,99

Frambozen .................. 2 dozen 3,50

Ananas .....................volle bak 0,99

Galia meloenen  .................nu 0,99

Kersen, aardbeien en zacht fruit

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Hollandse

Hollandse

Stukken

Vers gewassen

100 gram 0,99

Kip-kerrie + 
Groenterijst

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

100 gram 0,79
Zomer-spaghetti

100 gram 0,99

Pasta met zalm en 
mosterdsaus

Hollandse

Vers gesneden

Dagelijkse vers 
tegen scherpe

prijzen!!

De lekkerste

Volop Hollandse

 Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

407 SW XR 1.8 16V PACK, BEIGE  MET, CLIMATE C, CRUISE C,
ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, RAD/CD/NAVI, 87000KM .......................................................... `05 €. 15.750,-

PEUGEOT
206 1.4 XT 3DRS, L BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFDAK, 146000KM ................ `99 €. 5.950,-
206 2.0 XSI, ICELAND BLUE, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, LMV,
HALF LEDER, RAD/CD, MLV, 114000KM ................................................................................ `00 €. 7.950,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET, ELEC KAP, ER, CV,
SB, RAD/CD, LEDEREN INT, (EVT WINTERKAP EXTRA) 145000KM .................................... `00 €. 8.600,-
307 1.4 5DRS, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD/NAVI, ESP, 67000KM ................... `02 €. 9.950,-
307 SW 2.0 HDI, ZWART MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, ESP,
CRUISE C, RAD/CD, LMV, 162000KM .................................................................................... `03 €. 9.250,-
407 SW XR 2.0 HDIF 16 PACK, D BLAUW MET, LEDER INT,
CRUISE C, CLIMATE C, PARKEERS, RAD/CD/NAVI, ABS, ER, CV, SB, 147000KM ............... `05 €. 16.250,-
407 SW 1.8 16V PACK G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, MLV
ABS, RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, TREKH, AIRBAGS, REGENS, 167000KM ................. `05 €. 14.250,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 BREAK 2.0 HDI, BLAUW MET, CLIMATE C, ABS, ER,
CV, SB, RAD/CD, REGENS, 162000KM .................................................................................. `04 €. 11,250,-
CITROËN BERLINGO 1.6 16V MULTISPACE, ZILV GRIJS MET, AIRCO,
ABS, CRUISE C, TREKH, 66500KM ....................................................................................... `05 €. 14.500,-
CITROËN C3 AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB,
LMV, PARKEERS, REGENS, RAD/CD, ESP, 76000KM ........................................................... `06 €. 14.950,-
CITROËN XSARA BREAK 1.6I, GROEN MET, ER, CV, SB, TREKH, 140000KM ..................... `99 €. 4,450,-
CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, BEIGE MET, CLIMATE C, ABS, ER,
CV, SB, CRUISE C, RAD/CD, LMV, PARKEERS, ESP, REGENS, AIRBAGS, 35500KM ........... `05 €. 15.950,-
RENAULT KANGOO 1.5 DCI  MPV, GEEL, SB, RAD/CD, SCHUIFD, 84000KM....................... `04 € 8,750,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, MLV, 86000KM ........................................................................................... `02 € .7.950,-
FORD WINDSTAR MPV 7 PERS AUT, GROEN MET, CLIMATE C, ABS, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, ESP, CRUISE C, APK T/M FEB 2009, 180000KM ....................................... `98 € .5.250,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
LMV, TREKH, ESP, ABS, AIRBAGS, NW DISTRIBUTIERIEM, 159000KM ............................... `04 € .21.750,-

BUDGET CARS
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW APK, ................................................ `96 €. 2.250,-
PEUGEOT 106 XN 1.1, D BLAUW MET, RAD/CD, TREKH, NW APK, ..................................... `96 €. 1.950,-
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 3DRS, APK T/M NOV `08, LMV, SB, CV, GROEN MET .................. `96 €. 1.900,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540



Iedereen moet meedoen
Het beleidskader omvat twee nota’s. 
Naast de WMO ook de gezondheids-
zorg. ‘Je krijgt drie lijnen. De eerste 
is het project MENS . Hoe loopt dat, 
hoe kun je dat uitrollen naar andere 
wijken en hoe moet dat dan. De 
tweede lijn is de leefbaarheid en de 
sociale samenhang. Dat is een wat 
lastige omschrijving, maar het staat 
heel prominent in de WMO. Daar 
moeten we heel veel aan doen. Het 
derde is het lokale gezondheidsbeleid. 
We hebben het om praktische reden 
samengevoegd in é é n nota en die ligt 
nu als conceptnota ter inzage,’ aldus 
Bauke Heikamp. ‘Omdat dorpen en 
wijken nu eenmaal verschillend zijn 
samengesteld zullen wijkcentra zich 
verschillend gaan ontwikkelen. Er is 
een aantal vaste functies die overal 
moeten zijn. Een informatiepunt, een 
ontmoetingspunt en een sociaal meld-
punt waar mensen heen kunnen gaan 
als ze vermoeden dat iemand ver-
eenzaamt of om psychische redenen 
het niet meer redt’, zegt wethouder 
Mittendorff.

Ontmoetingscentra
‘U itgangspunt van de WMO is dat 
iedereen moet meedoen. Een aantal 
functies moet er bij de uitvoering 
wel inzitten, maar daarnaast heb je 
de vrijheid wat meer te doen. De ene 
wijk heeft wat anders nodig dan de 
andere en eigenlijk is dat ook Biltse 
kleur, dat stukje kleur in de wijk. 
In de Leyen wonen veel gezinnen 
met kinderen, terwijl andere wijken 
meer vergrijsd zijn. De vragen uit 
een wijk verschillen, dus zul je in een 
wijkservicecentrum in de ene wijk 
wat meer voor jongeren moeten doen 
en je in een andere meer op ouderen 
moeten richten’, aldus Mittendorff. 

De wethouder hecht veel belang aan 
ontmoetingscentra in de wijken. ‘In 
een grand café achtige locatie kunnen 
mensen terecht voor een praatje of 
een kop koffie. Gewoon even bin-
nenlopen. Ik zou in de toekomst ook 
graag zien dat mensen die nu naar 
een sociale werkvoorziening gaan in 
de wijk gaan werken en daar ook een 
punt hebben waar ze terecht kunnen. 
Ze kunnen tuinen van mensen doen 
of een winkeltje runnen, allemaal op 
wijkniveau.’ Wethouder Mittendorff 
ziet ook wel wat in de inrichting van 
een verpleeginrichting in Maartens-
dijk. ‘Daar is nu geen voorziening, 
maar met een kleine verpleeg- verzor-
gingsunit kun je voorkomen dat een 
partner voor bezoek ver weg moet 
te gaan.’ 
Het is een bewuste keuze van het col-
lege om met een beknopte nota aan 
de slag te gaan. Er volgt ook nog een 
uitvoeringsnota. ‘Dit is de visie met 
de uitgangspunten. De tweede nota 
zal meer geconcretiseerd zijn op het 
beleid voor de komende jaren.’ 

Gezondheidsbeleid
Bij het lokaal gezondheidsbeleid en 
collectieve preventie gaat het onder 
andere over extra inzet bij het terug-
dringen van alcoholgebruik onder 
jeugdigen en het stimuleren van sport 
en gezonde voeding voor jeugdigen 
en ouderen. De GGD Midden-Neder-
land wordt om advies gevraagd bij 
aanpak van preventie van diabetes 
of hoe je de psycho-sociale proble-
matiek aan moet pakken. Daarmee 
beginnen we in de twee wijken van 
het innovatieproject MENS . Verder 
wordt onderzoek verricht naar de 
situatie van het binnenmilieu op de 
scholen voor basis- en voortgezet 
onderwijs en naar de situatie van de 
meest kwetsbare groepen.’

 De Vierklank 5 25 juni 2008

Drie maal de vlag uit
In deze periode waarin veel leerlingen hun studie afronden met een examen 
komt men ze vaak in het straatbeeld tegen:  de Nederlandse vlag met daar 
aan een lege schooltas. Als het examen gehaald is tenminste. Drie vlag-
gen met drie schooltassen is een uitzondering. Toch was dit beeld vorige 
week te zien aan de Dr. Welfferweg in Westbroek. Bij de familie van Vliet 
legden drie van hun vier dochters met succes het eindexamen af. Joselien 
van Vliet ( 19)  slaagde in Amersfoort als doktersassistente. Op 1 september 
gaat ze beginnen op de praktijk van dokter Mientjes. Nu doet ze tijdelijk 
vakantiewerk bij de GGD in Amersfoort. C olinda van Vliet ( 18)  haalde haar 
Havodiploma aan de Ger. S cholengemeenschap Guido de Brè s in Amers-
foort. Iedere dag fietste ze met een groepje medescholieren uit de buurt 
naar Amersfoort. Vijf kwartier heen en vijf kwartier terug. Daar draaide ze 
haar hand niet voor om. C olinda gaat na de zomer ergotherapie studeren 
aan de Hogeschool van Amsterdam, een vierjarige studie. Ze blijft wel 
thuis wonen. Tenslotte Marjolein van Vliet ( 15) . Zij haalde, ook bij Guido 
de Brè s, haar VMBO diploma. Ze treedt in de voetsporen van zus Joselien 
want ook zij gaat verder leren voor doktersassistente in Amersfoort. Het is 
duidelijk:  de meisjes van Vliet hebben voorkeur voor verzorgende beroepen 
in de medische sector. Hun moeder Agatha van Vliet is voorlopig apetrots 
op het drietal. Ze hebben er hard voor gewerkt, vertelt ze. En dus mocht de 
nationale driekleur best uit! Omdat de familie maar é é n vlag had moesten 
er voor die gelegenheid wel twee worden geleend. [ MN]

V.l.n.r. Joselien, Marjolein en C olinda van Vliet. ( foto F am. van Vliet)
Deze in ieder geval plaatsen.

Vervolg van pagina 3

Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346 - 21 06 05

Er zijn
geruchten
in het dorp, 
maar Apotheek
Maertensplein
is gewoon

BEZORGT OOK
MEDICIJNEN
AAN HUIS

open
Word nu 
klant!!!
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nagelstyliste
06 - 14 43 34 81

Maertensplein 26
3738 GK  Maartensdijk
godzpete@hotmail.com

De h
ele maand

juni 

10% korting

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires, 
onderdelen en hebbedingetjes voor 

nog meer kampeerplezier!

Solar campingdouche Euro 6,95
 

Jerrycan opvouwbaar Euro 3,75
(inhoud 15 liter)

 
Strandparasol  Euro 7,95
(diverse kleuren)

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

www.veldhuizen.euwww.veldhuizen.euwww.veldhuizen.euwww.veldhuizen.euwww.veldhuizen.euwww.veldhuizen.eu

Werkzaamheden:
• algemene boekhouding verzorgen
• debiteurenbewaking
• statistieken bijhouden
• opmaken concept jaarstukken
• samenwerken met vaste assistent

In verband met gebruikmaking van de VUT regeling zoeken wij per 1 september:

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

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

Hoofd boekhouding

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

vanaf donderdag 26 juni

• M.U.V. BASISARTIKELEN
VAN DAMES -, HEREN -, KINDER - EN 
BABYKLEDING, OOK BADKLEDING

20% ZOMER VOORDEEL 20%

LET OP!!!
DIT IS DE LAATSTE WEEK VAN DE

SLOGGI - ACTIE + 4E ARTIKEL GRATIS

NU 20% KORTING
OP DE HELE ZOMERCOLLECTIE!!!

Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

Familiedrukwerk

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

SENIOREN REISCLUB 55+
MAARTENSDIJK - DE BILT e.o.

Voor de leukste en
gezelligste dagjes weg.

Bel voor meer info
tel.0346-212288

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

Speciaal voor de 
vakantie:

kleine verpakking:
gel, wax, volumemousse,

finishspray
knippen en 
summershine € 29,95



Vorige week maandag zijn ze begon-
nen met het leegmaken van het ach-
terhuis en het afsluiten van alle lei-
dingen. Een dag later haalt personeel 
van aannemer Veldhuizen uit West-
broek, die het achterhuis sloopt, de 
pannen van het dak. Twee dagen 
daarna breekt de mobiele graafma-
chine het achterhuis af en deponeert 
de brokken in de container. Aan de 
voorkant merk je niets. In de stra-
lende zon gebruiken gasten hun con-
sumptie en zijn kinderen bezig met 
de speeltoestellen. Binnenkort begint 
een aannemer met de bouw van een 
nieuw achterhuis dat in de loop van 
september gereed zal zijn. 

Moderner
‘Een tijdperk is afgesloten en een 
nieuw gaat beginnen’, vertellen C o 
en C arla Lorist. ‘De binnen- en bui-
tenkant van het achterhuis is vergane 
glorie en niet meer van deze tijd. Het 
voldoet niet meer aan de eisen die 
worden gesteld door brandweer en 
milieu. Het wordt ruimer, groter en 
er komen meer ramen in. Het wordt 
een stuk moderner en praktischer. 
Er komt een uitgiftebalie voor fees-
ten en partijen. Het wordt daardoor 
gebruiksvriendelijker voor het perso-
neel en toegankelijker voor de gasten. 
De buitenkant en daarmee de oude 
sfeer blijft zoveel mogelijk gelijk, 

want dit huis heeft een hele lange 
geschiedenis.’

Theetuin
Mauritshoeve werd in 1877 als boer-
derij gebouwd en heeft pas later een 
horecabestemming gekregen. De 
familie van Boetzelaer had een jaar 
eerder landgoed Eyckenstein, waar-
onder het Koetshuis, gekocht van de 
familie Eyck van Zuylichem waarvan 
enige leden nog burgemeester van 
Maartensdijk zijn geweest. Tussen 
de Eerste en de Tweede Wereldoor-
log werd boerderij Mauritshoeve een 
theetuin. Dat werd het opnieuw na 
de Duitse bezetting. De huidige eige-

naar van landgoed Eyckenstein, R . 
W. Baron van Boetzelaer, kocht in 
1968 de Mauritshoeve met landerijen 
en bekostigt nu ook de verbouwing 
van het achterhuis. Toen hij het kocht 
stond het achterhuis separaat van de 
Mauritshoeve. Voordien was het een 
stal, waar eerder nog varkens rond-
liepen. Van Boetzelaer bouwde de 
stal aan de hoeve vast en het achter-
huis was een feit geworden. Na een 
periode met verschillende beheerders, 
waarvan eind zestiger jaren van de 
vorige eeuw, é é n er vier jaar lang 
een dorpskroeg van maakte, is het nu 
het echtpaar Lorist dat er de scepter 
zwaait en al veel verbetering heeft 
aangebracht.  

Gelukkig
Het echtpaar Lorist pacht sinds 2000 
het restaurant. C o Lorist wilde al 

jong in het vak en is direct na einde 
schooltijd naar de horecaschool 
gegaan. Hij vertelt enthousiast hoe 
hij tijdens zijn militaire diensttijd als 
sergeant op vliegveld S oesterberg de 
korporaals-, onderofficiers- en offi-
ciersmess beheerde. Daarna heeft hij 
in diverse horecazaken in de wijde 
omgeving gewerkt, waar onder in 
Lage Vuursche. Hij was in die bedrij-
ven altijd de tweede man en dat 
wilde hij ook. Totdat hem gevraagd 
werd de Mauritshoeve over te nemen 
van de vorige pachter en daar is hij 
nog steeds gelukkig mee. Zijn vrouw 
C arla doet de administratie op kan-
toor en naast het personeel helpen 
ook de beide studerende zoons vaak 
een handje. Tijdens de bouwperiode 
blijven het restaurant, de opkamer, 
de serre en het terras open. Behalve 
op dinsdag.

Ateliers De Wijde Doelen is een 
kunstwerkplaats en onderdeel van 
R einaerde, een organisatie voor 
dienstverlening aan mensen met een 
beperking. Er is een keramiek- en een 
grafisch atelier onder leiding van een 
betrokken team en er worden in het 
keramiek atelier zowel seriematige 
als vrij beeldende werken gemaakt. 
In het grafisch atelier worden onder 
andere posters, schilderijen en zeef-
drukken gemaakt. Het gehele team 
inclusief de vrijwilligers hebben een 
groot hart voor kunst en veel rust, 
liefde en bereidheid om, samen, rond 
deze groep buitengewone kunstenaars 
een inspirerende sfeer te creëren. In 
die sfeer maken de kunstenaars hun 
werk dat vaak herkenbaar is doordat 
ze in de loop der tijd een eigen ‘hand-
schrift’ ontwikkeld hebben. De mooi-
ste werken worden met regelmaat 
tentoongesteld en verkocht. 

Outsiderkunst
Outsiderkunst laat zich het best 
omschrijven als kunst die gemaakt 
wordt door mensen die buiten de offi-

ciële kunstwereld staan. De kunste-
naars van Ateliers De Wijde Doelen 
hebben geen kunstscholing gevolgd. 
Bert de Groot van het grafisch 
atelier: ’Wij kunnen ons goed vinden 
in de term Outsiderkunst. De kunst 
wordt bij ons gemaakt door mensen 
die zonder ballast en overdreven ver-
wachtingen hun eigen ontwikkeling 
doormaken. Hun stijl komt uit hen 
zelf;  ze maken wat ze zijn, denken en 
voelen. Deze kunstwerkplaats is geen 
vorm van dagbesteding, maar een 
plek waar talentvolle mensen serieus 
werken uit eigen behoefte. Daarnaast 
willen we hen ook de ruimte bieden 
om zich artistiek te ontplooien’. 

Tentoonstelling
Met vaste regelmaat wordt werk 
tentoongesteld. Er is geëxposeerd in 
onder andere de Botanische Tuinen 
in U trecht, bij het R IVM in Bilthoven 
en galerie Kunstliefde in U trecht. Eé n 
van de kunstenaars, Derk Wessels, 
heeft zelfs een solo-expositie gehad 
in het C entraal Museum in U trecht, 
wat heel bijzonder is voor iemand 

die niet tot de officiële kunstwereld 
behoort. De laatste expositie in het 
Dutch Design C enter was gewijd aan 
de viering van vijf jaar werken bui-
ten het atelier. Alle kunstenaars en 
medewerkers hebben daar het kunst-
boek ‘Buitengewoon’ in ontvangst 
genomen.

Project ‘ Buitengewoon’
Het voorwoord begint met ‘Buiten-
gewoon is een parel’. In dat ene zin-
netje weerklinkt de gepaste trots die 
Eefje S chouteten en Bert de Groot die 
zich beiden voor dit project hebben 
ingezet, voelen bij de realisatie van 
dit kunstboek. ‘Niet alleen de kunst-
werken zijn in het boek te zien, maar 
ook de manier waarop ze gemaakt 
zijn. Tussen de kunstwerken staan 
foto’s van specifieke plekken van de 
locaties waar daadwerkelijk gewerkt 
is en ook zijn er foto’s in opgenomen 
waarop de kunstenaars terplekke aan 
het werk te zien zijn. Op die manier 
ontstaat een compleet beeld’, aldus 
Bert de Groot. Bijna elke woensdag 
trekken de vrijwilligers Gerard S toet 

en Pim le Large er met de kunste-
naars op uit naar de steeds wisselende 
locaties. Er is gewerkt in de U ithof, 
het Dutch Design C enter, Theehuis 
R hijnauwen, houtzaagmolen De S ter, 
blokfluitspecialist Aafab van Maar-
tensdijker Otto van Boetzelaer en bij 
het Groenekanse bedrijf George in 
der Mauer. 

Roos
De Maartensdijkse R oos Drieenhui-
zen werkte al een paar jaar op maan-
dag en vrijdag op het atelier. S inds 
september vorig jaar heeft ze de vrij-
dag omgeruild voor de woensdag 
om zo ook te kunnen werken op de 
verschillende locaties. Naar aanlei-
ding van het bezoek aan de blok-
fluitspecialist heeft ze van keramiek 
een grote Duitse blokfluit gemaakt. 

‘Een mevrouw liet de tonen van de 
verschillende blokfluiten horen, de 
Duitse blokfluit vond ik gewoon het 
mooist klinken, daarom heb ik hem 
gemaakt’. 

‘ Buitengewoon’
Het 175 pagina’s tellende veelkleu-
rige boek is te koop bij Boekhandel 
Bouwman aan de Hessenweg in De 
Bilt. Met de opbrengst van de ver-
koop kan er weer nieuw hoogwaardig 
materiaal aangeschaft worden waar-
mee de kunstenaars weer verder kun-
nen in hun ontwikkeling. Gerrit-Jan 
Bouwman werd benaderd en wilde 
wel meewerken. ‘Een prachtig kunst-
boek voor een zeer aantrekkelijke 
prijs, daar maken we graag ruimte 
voor’. Tevens ligt het boek bij de 
Primera in Maartensdijk.
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‘ Buitengewoon’ een boek vol
Outsiderkunst

door Henk van de B unt

Al vijf jaar loopt het project ‘ Buitengewoon’ van Ateliers De Wijde Doelen, gevestigd aan de Biltstraat in 
Utrecht. Ongeveer 35 kunstenaars met een beperking maken in de ateliers kunstwerken en zo mogelijk 

ook daar buiten. Gestart in 2003 in de directe omgeving van het atelier;  nu hebben ze in veel bedrijven en 
organisaties getekend, geboetseerd, foto’s gemaakt en vooral nieuwe inspiratie en energie opgedaan. Een 

overzicht van de gemaakte werken zijn in een prachtig boek gebundeld.

R oos Drieenhuizen bood Gerrit-Jan B ouwman het eerste ex emplaar aan.

Mauritshoeve krijgt nieuw achterhuis
door K ees Pijpers

Net over de grens van Maartensdijk aan de rand van het mooie Eyckensteinse bos ligt Restaurant 
Mauritshoeve waar het binnen en buiten goed toeven is. Het achterhuis wordt gesloopt en nog dit jaar 

moderner opgebouwd. Tijdens de bouwperiode blijft de zaak open.

Vorige week maandag is men begonnen met de sloop van het achterhuis van De Mauritshoeve. Medewerkers van 
aannemer Veldhuizen uit W estbroek halen de pannen van het dak.

Het oranjevirus werd vorige week ook volop in Maartensdijk gesignaleerd. 
I n negatieve zin op het schoolterrein van obs. De K ievit, waar oranjevan-
dalen de boel van anderen weer eens moesten bekladden en in positieve 
zin in de recreatiezaal van Dijckstate, waar plm. 30 personen gezamenlijk 
en op een groot scherm de eliminatie van het echte O ranje ervoeren. 
[ HvdB ]
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Horton in 
De Vierstee

Op een dag staat de grote grijze olifant Horton naar 
de lucht te staren als er een pluisje voorbij dwarrelt en 
op zijn slurf landt. Groot is zijn verbazing als hij het 
pluisje ineens hoort schreeuwen om hulp…

Omdat pluisjes gewoonlijk niet kunnen praten gaat 
Horton op zoek naar de herkomst van het geluid. En 
dan ontdekt hij iets ongelooflijks:  het pluisje is in 
werkelijkheid een wereld op zichzelf waarin allerlei 
superkleine wezentjes leven. Die wereld heet Who-
ville en wordt bestuurd door een burgemeester. De 
inwoners van Whoville hebben bescherming nodig en 
daarom roepen ze de hulp van de olifant in. Gelukkig 
treffen de miniwezentjes een goede vriend in Horton. 
Hoe lomp en groot hij ook is, hij neemt zich heilig 
voor zijn nieuwe vrienden te beschermen. Ondertus-
sen denken de andere dieren dat Horton zijn verstand 
verloren heeft. Waarom gelooft hij in wezentjes die hij 
niet kan zien en nauwelijks kan horen? 

Horton is een gek verhaal dat al in 1954 verscheen. 
In 1970 werd het voor de eerste keer verfilmd. De 
schrijver, Dr. S euss, ken je van een andere film met 
Jim C arrey in de hoofdrol:  How the Grinch S tole 
C hristmas. De film Horton is gemaakt door de makers 
van Ice Age. BNN-presentator F ilemon Wesselink, 
3F M presentator Giel Beelen en de actrices C arice 
van Houten en Loek Beernink spraken stemmen in 
voor deze vrolijke animatiefilm.

Horton is op woensdag 2 juli om 14.00 uur in De 
Vierstee aan de Nachtegaallaan te Maartensdijk te 
zien. Kaarten kosten 4,50 euro en zijn voor aanvang 
aan De Vierstee verkrijgbaar. 

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

barbecue, kraamfeest, bruiloftsfeest, 
catering en al het andere dat u wilt vieren.

U geeft al een jubileumfeest of verjaardag 
voor €25,00 per persoon.

‘Het is geen feest, wanneer u niet in de 
Molenpolder bent geweest’.

De Molenpolder

Westbroeksebinnenweg 42a,
3612 AJ  Tienhoven, Tel. 0346 - 28 17 21

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.

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

Alle prijzen in euro’s. Prijs is incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO
2
-uitstoot: km/liter: 15,6; liter/100 km: 6,4; CO

2
 gr/km: 169. Ford Business Partner leaseprijzen gebaseerd op 20.000 km/48 mnd en op full operational lease, excl. BTW, brandstof en vervangend vervoer.

Net bij ons binnengereden.

Kuga. De nieuwe Ford.

Autobedrijf
Van Woudenberg B.V.

Dorpsweg 134, 3738 CJ  Maartensdijk. Telefoon 0346 - 21 31 44.

Kuga. De nieuwe Ford. Voelt zich overal thuis. 

Op het gladde asfalt. Op het ruigere terrein. 

Strak en stijlvol van buiten. Op en top comfort 

van binnen. Uitmuntend rijgedrag. De 

allerlaatste technische snufjes. Kracht en 

comfort. On the road en off the road. Voor 

business en vrije tijd. Kom hem nu 

bewonderen in onze showroom. U rijdt de 

Ford Kuga vanaf 39.100,- of lease vanaf 

769,- p.mnd. met FordBusinessPartner.

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

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

Aardbeislof
€ 6,95

(normaal € 7,55)

Maïsbrood
Nu € 1,10

(normaal € 1,45)
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advertentie

Er waren volgens de voorzitter van 
genoemde commissie nog nooit 
zoveel burgers bij een vergadering 
van een commissie geweest. Voor- 
en tegenstanders zaten gebroederlijk 
en gezusterlijk op de stoelen van 
de gemeenteraad. Ook een ongekend 
aantal insprekers:  twee voorstanders 
en tien tegenpleiters. Hieruit sprak 
een grote betrokkenheid bij de eigen 
leefomgeving naast een grote kennis 
van zaken met betrekking tot deze 
kwestie. 

Hella van S chaik:  ‘Het viel op, 
dat eigenlijk alle argumenten even 
belangrijk zijn te noemen. Het is 
juist de veelheid aan materiaal wat 
aangedragen werd, dat aangeeft hoe 
bizar het is om zelfs maar te ver-
onderstellen dat in het gebied ten 
westen van de Prinsenlaan een golf-
baan zou moeten of kunnen komen. 
Vaak ontkrachtten de woordvoerders 
argumenten van het C ollege op een 
heel duidelijke manier. De vertegen-
woordiger van de organisatie van 
boeren - de LTO – bijvoorbeeld ver-
telde in zijn betoog dat het weer goed 
gaat met de boeren en dat veel boe-
ren hier in de omgeving heel graag 
hun grondgebied willen uitbreiden 
om de bedrijfseconomisch noodza-
kelijke schaalvergroting te bereiken. 
Dus moet je geen land onttrekken 
aan agrarisch gebruik, integendeel. 
Dan moet je uitvoering geven aan de 
woorden van de gemeente , genoemd 
in nota’s als ‘Vitaal Platteland’ en de 
Economische Visie’.

Slagenlandschap
Het gebied tussen U trecht en Holland-
sche R ading was in de Middeleeuwen 
ontoegankelijk moerasgebied. In de 
latere Middeleeuwen is het toegan-
kelijk gemaakt door het te ontwate-
ren. Het unieke van dit onderhavige 

gebied is, dat men hier behoorlijk 
lange, maar wel smalle, kavels kon 
maken. Weliswaar is tussen de Wete-
ring en Maartensdijk al in de loop 
der jaren ingegrepen, maar het is nog 
steeds een mooi, vlak, open land-
schap met nog zichtbaar het slagen-
landschap. En juist de opeenvolging 
van de verschillende gebieden is zo 
interessant. Je kunt de geschiedenis 
van het land ‘lezen’ in deze structuur. 
Het zijn ‘S poren in het landschap’ 
het thema van Open Monumentendag 
2008. 
Hella van S chaik vervolgt gedreven:  
‘Dit gebied is trouwens niet alleen 
interessant vanwege het slagenland-
schap, maar ook omdat het een over-
gangsgebied is tussen de zandgron-
den naar het Oosten en de weilanden 
naar het Westen. Een ideale plek 
voor heel veel planten en dieren en 
trouwens mensen willen er ook graag 
wonen. Eé n van de diersoorten die dit 
soort gebied nodig hebben is de das. 
Het is fijn en goed dat ook daarover 
woordvoerders in het verleden en op 
die bewuste avond hun pleidooi kon-
den houden. 
Ook de angst, dat de grondwaterstand 
zal veranderen werd verwoord. Dat 
zal invloed hebben op de volkstuinen 
in het gebied, maar bovendien zal het 
hele gebied versterkt gaan inklinken, 
doordat de bovenlaag uitdroogt. 

Verstrengeling
‘Er was gesteld dat de golfclub zelf 
op zoek moest gaan naar nieuwe 
mogelijkheden. Nu blijkt het rap-
port hierover opgesteld te zijn door 
ambtenaren van de gemeente en de 
provincie! De S tichting tot Behoud 
Prinsenlaan heeft een heel bekend 
bureau ( TAU W in Deventer =  bekend 
met R uimtelijke Ordeningproblemen)  
naar dit rapport laten kijken en hun 
eindconclusie was - voorzichtig maar 

duidelijk verwoord - dat het erop leek 
dat hier sprake was van belangenver-
strengeling tussen gemeente en de 
golfclub. Het verbaast mij ook ten 
zeerste dat niemand van de commis-
sie daar vragen over gesteld heeft aan 
de wethouder.
Een ander kwalijk punt is het feit dat 
de wethouder en andere leden van zijn 
partij het bericht rondstrooien als zou 
op deze plek woningbouw komen, die 
nu tegen gehouden kan worden door 
er een golfbaan te maken. U it contac-
ten met de provincie blijkt, dat er in 
dit gebied niet gebouwd mag worden 
volgens het huidige beleid, vastge-
legd in het nu geldende S treekplan, 
en dat het ook niet zal mogen volgens 
het aanstaande beleid, wat in concept 
vanaf deze week op de website van de 
provincie zal staan.

En nu?
Hella van S chaik:  ‘Duidelijk was dat 
de commissie R uimtelijke Ordening 
het moeilijk vond om op die avond 
tot een besluit te komen. Besloten is 
om eerst gemeentebreed een wense-

lijkheidonderzoek te doen. Een refe-
rendum? Een steekproef onder de 
bevolking? En worden de stemmen 
gewogen;  dus een stem uit Maartens-
dijk - direct belanghebbende -, weegt 
zwaarder dan een stem uit Bilthoven? 
Kortom, een heilloze weg, kost veel 
geld en vanuit mijn vakgebied kan 
ik nu al voorspellen dat een dergelijk 
onderzoek aan alle kanten aangeval-
len kan en zal worden. En bovendien 
betekent dit dan ook dat bijvoorbeeld 
Groenekanners en Maartensdijkers 
mogen meepraten in een wenselijk-
heidonderzoek over het Hessingter-
rein of het Vinkenplein? 
En dan, stel dat men na het wense-
lijkheidonderzoek de plannen door 
zou willen zetten, dan volgt een hele 
lange weg van bezwaarschriftenpro-
cedures. Maar laat het duidelijk zijn, 
de S tichting Behoud Prinsenlaan zal 
doorgaan tot het einde, samen met 
vele anderen’.

Wat dan?
Op de vraag, wat de S tichting als 
uitkomst zou willen, veert de voorzit-
ster weer even helemaal op en ant-
woordt:  ‘Het mooiste zou zijn als de 
gemeente samen met de golfclub op 
zoek zou gaan naar een ander gebied 
binnen de gemeentegrenzen, maar 
dan meer in het oostelijk gedeelte. 
Volgens mij is daar nog helemaal 

niet naar gekeken. Maar als daar ook 
geen mogelijkheden zijn dan zou er 
wellicht gezamenlijk, eventueel met 
steun van de provincie, gezocht moe-
ten worden naar andere oplossingen 
en misschien ligt de oplossing wel 
heel anders, b.v. samengaan met een 
reeds bestaande club of iets dergelijks 
op een bestaande baan. Op die manier 
zijn er misschien heel verrassende 
openingen te vinden. Dan kan het 
gebied bij Maartensdijk blijven wat 
het nu is, agrarisch land, recreatie 
gebied voor velen. 

Ditewig
Wethouder Arie-Jan Ditewig was 
vrijdag jl. op weg naar een week-
endbestemming en zou pas maandag 
in de loop van de middag beschik-
baar zijn voor uitvoerig commentaar. 
Telefonisch vertelde hij, dat naar zijn 
mening zo’n wenselijkheidonder-
zoek de gehele gemeente zou moeten 
betreffen ‘Wij zijn toch niet meer 
twee verschillende gemeenten De Bilt 
en Maartensdijk?’ Verder vertelde hij 
nog niet te kunnen aangeven hoe zo’n 
onderzoek er uit moet zien en hoe de 
stemmen wel/ niet verschillend zou-
den kunnen worden gewogen. ‘Dat 
ga ik eerst eens even na de vakan-
tieperiode bekijken. Daarover zal ik 
iedereen zo spoedig mogelijk daarna 
informeren’.

Uitvoering wenselijkheidonderzoek 
nog onduidelijk

door Henk van de B unt

De Stichting Behoud Prinsenlaan en Ommelanden reageert bij monde van voorzitster Hella van Schaik heel 
divers op het verloop en de uitkomsten van de commissievergadering Openbare Ruimte jl. donderdag 12 juli 

met betrekking tot het agendapunt over de mogelijke golfbaan aan de Prinsenlaan te Maartensdijk.

Hella van Sc haik:  ‘ B lijft de Prinsen-
laan gesloten en daardoor behou-
den’ ?

Leerlingen Talentopleiding 
concerteren

Op zondag 29 juni om 15.00 uur zullen vijf jonge muzikale talenten een 
concert verzorgen in de Julius R önt genzaal van de Biltse Muziekschool. 
Het zijn leerlingen van de Talentopleiding van de Biltse Muziekschool:  
F emke van Hout (  harp) , David C rommentuijn ( dwarsfluit) , F lorine S peth 
en Thomas Mansour ( beiden viool)  en Dominic Hannawi ( piano)  zullen 
een afwisselend programma ten gehore brengen met composities van o.a. 
Vivaldi, C orelli, S carlatti, von Gluck, Tsjaikovsky en Debussy.

De begeleidingen zullen worden verzorgd door de docenten C arin Hartman 
( dwarsfluit) , F rank Linschoten ( cello) , Emile S imonis en R ob Goorhuis 
( piano en klavecimbel.
Deze paradepaardjes lieten het afgelopen jaar al van zich horen tijdens 
allerlei muzikale presentaties, maar zullen nu samen een programma van 
ongeveer een uur over het voetlicht brengen.

De Talentopleiding van de Biltse Muziekschool is een initiatief dat door Tap 
U itvaartzorg Bilthoven financieel wordt ondersteund. Hierdoor kunnen de 
leerlingen meer lestijd krijgen en meer individuele aandacht van de docen-
ten. Daar staat tegenover dat van deze leerlingen wordt verlangd dat zij een 
goede inzet tonen en zich positief ontwikkelen.
Het concert is gratis toegankelijk.Jongeren OntmoetingsPlek rookvrij

Vanaf 1 juli 2008 mag er niet meer 
gerookt worden in hotels, restau-
rants, café s, discotheken, coffee-
shops en andere horeca. Ook niet 
meer in musea, theaters, biosco-
pen, poppodia en andere culturele 
instellingen, sportaccommodaties en 
sportkantines, overdekte winkel- en 
congrescentra, evenementenhallen 
en luchthavens. 

In dit rijtje is de Jongeren Ontmoe-
tingsPlek niet genoemd. De jonge-
ren hebben blijkbaar hun hangplek 
echter wel tot een rookvrije ruimte 
bestempeld door een mega asbak 
met zand gevuld even verderop te 
zetten.

Mogelijk wordt ook deze a.s. vrijdag 
27 juni om 17.00 uur ingewijd. O p 
dat moment namelijk zal de JO P 
officieel worden geopend [ HvdB ] . 



Boodschappenplusbus: Rijdt voor de hele gemeente De Bilt
Begeleid boodschappen doen ( ook rolstoel)
Donderdag 26 juni:  ochtend Kwinkelier;  avond “ Trio Melodia” Dijckstate.
Vrijdag 27 juni:  ochtend markt Planetenbaan
Elke maandag 13.00 – 14.00 uur:  zwemmen in Blauwkapel.
Informatie via de helpdesks.

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel: (0346) 21 10 55
Locatie:  Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR  Maartensdijk
Wijkprojectleider:  Hilde Evers, telefoon:  ( 03 0 220 3 4  90 of 06 4 8 64  19 90)
e-mail:  h.evers@ mensdebilt.nl
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg Maartensdijk:  Openingstijden:  maandag, 
dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. Telefoon Helpdesk:  
( 0346)  21 10 55

Spreekuren
•	 	Dinsdag	van	09.30	tot	10.30	uur:	Adviseur	wonen,	welzijn,	zorg
•	 	Dinsdag	van	10.30	tot	11.30	uur:	mantelzorgconsulente

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 internetten:  bel de Helpdesk voor een 
afspraak.
 
Restaurant Dijckstate
Altijd	keuze	uit	drie	menu’s.
maandag t/ m zondag 12.00 - 13.30 uur.
maandag t/ m vrijdag 17.00 – 18.30 uur.

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, tel. (030) 221 75 50
Locatie:	Buurthuis	’t	Hoekie,	Prof.	Dr.	T.M.C.	Asserweg	2	–	3731	KX	De	Bilt
wijkprojectleider Patty van Ziel, telefoon ( 03 0)  220 17  02 of 06 29 4 5 82 4 3
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	26	juni	van	13.00	tot	14.00	uur;	Willemien	Hak,	mantelzorg-

consulent
•	 	Donderdag	 26	 juni	 van	 14.00	 tot	 16.00	 uur;	Anke	Vergeer,	 Trefpunt	 /	

Kwintes
•	 	Donderdag	26	juni	van	14.00	tot	16.00	uur;	Ellen	Zegers,	centrum	Malie-

baan ( alcohol /  drugs)
•	 	Vrijdag	 27	 juni	 van	 16.00	 tot	 17.00	 uur;	 Roy	Delicaat,	 eerste	 hulp	 bij	

mobiele telefonie
•	 	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.

Eetcafé
Op zondag 29 juni is er weer een intercultureel eetcafé . Dit keer staat de 
Vietnamese keuken centraal. Voor € 5,20 kunt u mee-eten. Graag vooraf 
aanmelden op telefoonnummer ( 030)  220 17 02. De zaal gaat om 18.00 
open en het eten wordt om 18.30 geserveerd.

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van B uurtwerk 
De B ilt, De B ilthuy sen, C ordaan/ Dijckstate, Gemeente De B ilt, Gezond-
heidscentrum De B ilt, K wintes, Provincie U trecht,  SW O  De Z es K ernen, 

R einaerde, Vitras, W oonstichting SSW .
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

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

•	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

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

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk.

Aanvragen om vergunning  
(artikel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag 1e fase
•		Maartensdijk,	Achter	Weteringse-

weg 13, oprichten woning, reno-
veren schuur.

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’.	

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 3 00, 
3720	AH	Bilthoven).

Verleende	bouwvergunningen
•		Maartensdijk,	 Otto	 Doornenbal-

weg 38, vergroten van de woning 
( 13- 06-2008) ;

•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 70,	
uitbreiden van de woning 
( 17- 06-2008) ;    

•		Maartensdijk,	Prinses	Beatrixlaan	
1, oprichten van een dakopbouw 
( 17- 06-2008) . 

Verleende	bouwvergunning	1e	fase
•		Maartensdijk,	 Achter	 Wete-

ringseweg 36, vernieuwen van de 
woning ( 17- 06-2008) . 

Vindt u dat u door é é n 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.
Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat zij op 
grond van artikel 19, lid 3 van de 
Wet op de R uimtelijke Ordening 
een aanvulling op de bestaande 
beleidsregels hebben vastgesteld.

Deze vastgestelde aanvullende 
beleidsregel luidt:

Voor de toepassing van een vrij-
stelling op grond van artikel 19, 
lid 3 van de Wet op de R uimte-
lijke Ordening voor een uitbreiding 
van een woongebouw binnen de 
bebouwde kom welke uitbreiding 
met uitzondering van de goot- en./
of nokhoogte en/ of dakhelling in 
overeenstemming is met het gel-
dende bestemmingsplan geldt:
-  dat de goot- en nokhoogte van 

de uitbreiding niet hoger is dan 
de goot- en nokhoogte van de 
bestaande woning;

-  dat de dakhelling van de uitbrei-
ding gelijk is aan de dakhelling 
van de bestaande woning. 

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.

Wet Milieubeheer

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

Aanvrager: dhr. T. S pelt
Inrichting: S pelt, melkrundvee-
houderij 
Adres: Groenekanseweg 151, 
Groenekan
Omschrijving: uitbreiden/ wijzi-
gen van een bedrijf met een veld-
schuur
Betreft: Besluit landbouw milieu-
beheer 

Tegen deze melding staat gé é n 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.

U  kunt de meldingen inzien van 30 
juni tot en met 14 juli 2008 in het 
gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 
uur ( of volgens afspraak) .

B ilthoven, 25 juni 2008

Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T ( 03 0)  228 94  11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 884 4 , of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie U trecht, T 0800 02 25 510 ( 24  uur 
per dag bereikbaar) .

Vergunningen en Toezicht 

Wet Milieubeheer

Agenda 
Wijkservicecentra

26 juni - 2 juli 2008

Vervolg op pagina 1 1

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 R ading. 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".	

Milieustraat gesloten
Op dinsdag 01 juli is de milieustraat i.v.m. een studiebijeenkomst alleen 
geopend van 09.00-11.00 uur.
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M ededeling:  Het gemeentenieuw s is volledig in deze rub riek opgenomen.  
A lleen voor de b ekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen,  
w aarb ij in ieder geval alle inf ormatie over de dorpskernen w ordt vermeld.  
V olledige vermelding van de b ekendmakingen voor de kernen De Bilt en 
Bilthoven staan w ekelijks in de BiltBuis/ BC  en op de w eb site van de gemeente 
De Bilt w w w . deb ilt. nl.

Graag willen wij u informeren over 
mogelijke ontwikkelingen in uw 
gemeente. Zoals u wellicht weet is 
de moskee in onze gemeente tijdelijk 
gevestigd aan de Troelstraweg. Van-
wege de beperkte ruimte daar heeft 
het moskeebestuur het college van 
burgemeester en wethouders gevraagd 
mee te denken over een alternatieve 
locatie. Gelet op het maatschappelijk 
belang heeft het college zich hiertoe 
ingezet. 

Het college ziet het terrein Noor-
derkroon in Bilthoven als mogelijke 
locatie voor een multifunctionele 
moskee. Inmiddels heeft zij hierover 
gesprekken gehad met het moskee-

bestuur en vooronderzoek gedaan. 
De uitkomsten hiervan zijn aanlei-
ding om ruimtelijke uitgangspunten 
te formuleren. In de college-verga-
dering van 24 juni bespreekt zij deze 
uitkomst en verwacht wordt dat de 
commissie Openbare R uimte hierover 
in september een advies uitbrengt. 
Daarna organiseert de gemeente een 
inspraakavond voor omwonenden en 
belanghebbenden. De reacties wor-
den meegenomen in het voorstel aan 
de gemeenteraad.

Als de gemeenteraad positief besluit, 
ziet het traject er in grote lijnen 
als volgt uit:  met het moskeebestuur 
wordt gesproken over mogelijke 

grondoverdracht. Als daarover over-
eenstemming is, zal het moskeebe-
stuur een bouwplan indienen. Op dat 
moment start de formele procedure 
van beroep en bezwaar. Het moskee-
bestuur heeft op voorhand al aange-
geven de eventuele plannen in goed 
overleg met de wijk en gemeentebe-
stuur te willen ontwikkelen. 

Als de ruimtelijke randvoorwaarden 
zijn besproken, informeren wij u voor 
de zomervakantie over de verdere 
invulling van het proces. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen 
met de heer Vreeswijk, tel. ( 03 0)  
228 95 32 of per e-mail vreeswijkj@
debilt.nl

Mogelijke locatie moskee

Raad vergadert 
op donderdag 26 juni

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 26 juni 
2008 in de Mathildehal van het gemeentehuis te Bilthoven. 

De vergadering van 26 juni is van 16.00 – 20.00 uur. 
Deze vergadering is openbaar.

Agenda 26 juni 2008 
1.  Vaststelling agenda raad 
2.  Vragenuurtje raadsleden
3.   Vaststelling notulen 29 mei 2008
4.   Lijst ingekomen stukken
5.  S preekrecht burgers
Voorstellen
6.  Advies Presidium en commissie bestuurlijke vernieuwing inzake de 

evaluaties van de    verschillende commissies uit de raad 
7.   Vaststellen wijziging Verordening leerlingenvervoer ( advies commissie 

B& B bijgaand)  
8.  Wenselijkheid golfbaan ten oosten van A27 ( advies commissie OR  

bijgaand)
9.  Gunning reconstructie Waterweg ( noord)  ( wordt nagezonden)  
10.  Duurzaamheidsbeleid ( advies commissie OR  bijgaand)  
11.  R ekenkamerrapport ‘Inhuur derden’ ( wordt nagezonden)
12.  Verbetering milieustraat in De Bilt ( advies commissie OR  bijgaand)
13 .  Beleid inzake gebruik wegbermen ( advies commissie OR  bijgaand)  
14 .  Verzamelvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen ( wordt nagezon-

den)
15.  R egionalisering brandweer
16.  Vaststellen wijziging Verordening Maatschappelijke ondersteuning 
17 .  F inanciële jaarstukken en 3e  verzamelwijziging begroting 2008 BR U  
18.  Kredietvoorstel hulpmiddelen voor gehandicapten

Toelichting raadsagenda’s
Agendapunten 1 tot en met 11 zijn bespreekpunten, de agendapunten 12 tot 
en met 18 zijn de  zogenoemde hamerstukken:  daarover vindt in principe 
geen nadere bespreking plaats. 
Mbt agendapunt 5 “ spreekrecht burgers” :  op grond van het R eglement 
van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen 
spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 
commissievergadering gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking tot 
de onder 13 tot en met 16 geagendeerde onderwerpen. Deze onderwerpen 
zijn besproken in de commissievergaderingen Openbare R uimte en Bur-
ger &  Bestuur van 12 juni 2008. Het vorengaande geldt tevens voor de 
agendapunten 12 tot en met 18, welke onderwerpen als hamerstukken zijn 
geagendeerd.

Ter inzage legging:
De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 
website te raadplegen ( www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organi-
satie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering) .
De raadsagenda’s liggen ter inzage in het gemeentehuis ( informatieba-
lie) , de bibliotheek in het winkelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven, de 
bibliotheek De Bilt en de bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het 
servicepunt te Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate 
te Maartensdijk, VVS O WVT aan de Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis 
’t Hoekie aan de Prof. dr. T.M.C . Asserweg te De Bilt, S tichting Welzijn 
Ouderen aan de Jasmijnstraat te De Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen 
liggen alleen ter inzage in het fractiehuis.

Mededeling over raadsagendapunt 
‘ Wenselijkheid golfbaan 

ten oosten van A27’
Voor de gemeenteraadsvergadering van 26 juni a.s. staat onder agendapunt 
8 het raadsvoorstel " wenselijkheid golfbaan ten oosten van A27'  geagen-
deerd. In de vergadering van de raadscommissie Openbare ruimte van 12 
juni 2008 is het bewuste voorstel aan de orde geweest. Een meerderheid 
van de commissie Openbare R uimte adviseert de raad om het raadsvoorstel 
‘wenselijkheid golfbaan ten oosten van A27’  van de raadsagenda van 26 
juni af te voeren om het college eerst de daadwerkelijke wenselijkheid van 
een golfbaan te laten onderzoeken' . Donderdag 26 juni zal de raad onder 
agendapunt 1, bij de vaststelling van de agenda van de raad,  beslissen of 
het agendapunt daadwerkelijk van de agenda zal worden afgevoerd. 

De zes deelnemende gemeenten, 
De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, 
U trechtse Heuvelrug en Wijk bij 
Duurstede, nodigen u uit om mee te 
denken en commentaar te geven op 
de ideeën die zijn ontwikkeld voor 
de toekomstige ontwikkelingen van 
uw buitengebied. De landschaps-
architecten R udy Brons en Ellen 
Groot Koerkamp van het bureau  
Brons+ partners Landschapsarchi-
tecten zullen een toelichting geven 
op het planproces en de ontwikkelde 
ideeën over de mogelijke ontwik-
kelingsrichtingen voor het buiten-
gebied.
Deze ideeën worden vervolgens ver-
der uitgewerkt, zodat in het najaar 

de visie van het Landschapsontwik-
kelingsplan Kromme R ijn gepresen-
teerd kan worden.
Ook kunt u ideeën aandragen en met 
suggesties komen voor projecten 
die in het buitengebied uitgevoerd 
kunnen gaan worden. Goede ideeën 
worden meegenomen in de visie en 
worden later in het najaar vertaald 
in een concreet uitvoeringsplan 
voor het Buitengebied van de zes 
gemeenten. De uitslag van de ‘F oto-
wedstrijd LOP Kromme R ijngebied’ 
zal ook bekend gemaakt worden.

De mooiste en lelijkste foto’s van 
het landschap zullen aan u ten-
toongesteld worden. De prijsuitrei-

king vindt op deze informatieavond 
plaats!
Bent u benieuwd naar de ideeën 
over de toekomst van uw buiten-
gebied? Kom dan naar de informa-
tiebijeenkomst in het Wapen van 
Werkhoven. Wij verwelkomen uw 
graag op 3 juli!
Voor nadere informatie en vragen 
kunt u contact zoeken met de pro-
jectsecretariaat, de heer Joris Hel-
levoort van  Landschap Erfgoed 
U trecht. 
Landschap Erfgoed U trecht 
Postbus 121
3730 AC   De Bilt
t 030 22 19 765
f 030 220 55 44

Discussieer mee over de toekomst van uw landschap!
Op 3 juli vindt er in Het wapen van Werkhoven  een informatiebijeenkomst plaats over het 

Landschapsontwikkelingsplan van het Kromme Rijngebied. De zaal is gelegen aan de Herenstraat 31 te 
Werkhoven.  De zaal is vanaf 19.00 uur open, de avond begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

Feestelijke opening JOP Groenekan
Op 27 juni 2008 zal de JOP ( Jongeren Ontmoetingsplek)  aan de Kastan-
jelaan op feestelijke wijze  officieel geopend worden. S inds 24  april staat 
hij er al en er wordt intensief gebruik van gemaakt! Het resultaat van een 
samenwerking tussen jongeren en omwonenden waarbij het dorpsoverleg 
een bijdrage heeft geleverd door draagvlak te creeëren voor dit initiatief. De 
Gemeente De Bilt is enorm trots op dit mooie initiatief en de wijze waarop 
het is uitgewerkt.
Datum:  27  juni 2008 - Locatie:  Kastanjelaan Groenekan
Tijdstip:  17.00 uur

Meedenkavond in het kader van 
vernieuwing gemeentelijk cultuurbeleid

Op maandag 30 juni aanstaande vindt de tweede avond in het kader van 
het project Ouverture plaats. Het project Ouverture richt zich op de ver-
nieuwing van het gemeentelijke cultuurbeleid. Het onderwerp van deze 
avond is het meedenken over de invulling van het cultuurbeleid. Dit op 
basis van de ideen die eerder in gesprekken met vertegenwoordigers van 
het culturele veld zijn aangedragen. De avond vindt plaats in het H.F . Witte 
C entrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 
De avond duurt van 19.30 tot 22.00 uur, vanaf 19.00 uur staat de koffie 
klaar. De avond is bedoeld voor betrokkenen bij het culturele leven in de 
gemeente. Als u de avond wilt bijwonen, kunt u contact opnemen met de 
heer E. S chuler van de afdeling S amenlevingszaken van de gemeente, email 
S chulerE@ debilt.nl, telefoon ( 030)  228 95 57. M eer informatie vindt u ook 
op de website van de gemeente in de rubriek kunst en cultuur.

Terugkeer basketbal 
in gemeente De Bilt

Met hulp van 
de gemeente en 
enthousiaste bas-
ketballiefhebbers 
wil S port Mee! 
De Bilt het basketballen in De Bilt 
nieuw leven inblazen. In 2001 is door 
gebrek aan ondersteunend kader de 
basketbalafdeling van S V Irene opge-
heven. S indsdien kan de sport alleen 
in Zeist of U trecht gespeeld worden. 
S port Mee! De Bilt inventariseert bij 
de inwoners of voor dit initiatief vol-
doende belangstelling is.

Meedoen
Belangstellenden kunnen het formu-
lier invullen op www.sportmeedebilt.
nl en er mede voor zorgen dat bas-
ketbal weer terug komt in gemeente 
De Bilt. Bellen of mailen kan ook 
naar sportconsulente Marijn van 
de Meulengraaf, op woensdag via 
06– 13 6627 7 8 of mail info@ sport-
meedebilt.nl. Kijk ook eens op www.
sportmeedebilt.nl Vervolg op pagina 13
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Week 26 2008
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 23 juni t/m zaterdag 28 juni 2008.

Lekker gezond!

Roerbakgroenten
Franse, Thaise, 
Italiaanse of Chinese
uit het vriesvak
zak 750 gram

Lekker snel 
klaar rijst
zak 250 gram

Fruitsalade 
of meloenmix 
op sap
bak 560 gram

CêlaVíta 
aardappeltjes
wokjes, Amerikaanse 
ribbelschijfjes of partjes
zak 900 gram

Stoomvis
Mediterraans, Bourgondisch 
of Provençaals
uit het vriesvak
pak

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. 

463_ADV_CL3_WK26.indd   2 18-06-2008   17:16:30
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Gemeente De Bilt kent twee subsidieverordeningen voor nieuwe, vernieu-
wende en bijzondere activiteiten. S ubsidies zijn mogelijk voor activiteiten 
die het sociaal en cultureel leven stimuleren en voor het organiseren/ uitvoe-
ren van bijzondere educatieve activiteiten voor scholen.

Het betreft de S ubsidieverordening stimulering sociaal en cultureel leven 
De Bilt 2006 ( S S C L)  en de S ubsidieverordening bijzondere educatieve 
activiteiten voor scholen De Bilt 2006 ( BEA) . De verordeningen met subsi-
diecriteria kunt u terugvinden op de gemeentelijke website www.debilt.nl. 
Heeft u voor het jaar 2009 plannen voor nieuwe, vernieuwende of bijzonde-
re activiteiten? En kunnen die activiteiten een financieel steuntje gebruiken 
en voldoen zij aan de subsidiecriteria? Zo ja, dan kunt u tot 1 september 
a.s. bij de gemeente een subsidieaanvraag 2009 indienen. De aanvraag moet 
worden gedaan met behulp van een speciaal subsidieaanvraagformulier.

De te verlenen subsidies zijn tijdelijk. Op grond van de verordeningen kun-
nen activiteiten voor maximaal drie aaneensluitende jaren in aanmerking 
komen voor subsidie. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de te sub-
sidiëren activiteiten structureel afhankelijk zijn van gemeentelijk subsidie. 
Voor beide subsidieregelingen gelden subsidieplafonds en maximale bedra-
gen per instelling per jaar.

Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Afdeling S amenlevingszaken. 
Voor vragen of informatie over de subsidieverordeningen kunt u terecht bij 
de heer R .J. Engelbregt. Telefonisch is hij bereikbaar op ( 030)  228 95 41.

Subsidies 2009
- Stimulering sociaal en cultureel leven 

- Bijzondere educatieve activiteiten voor scholen

Subsidieaanvragen indienen vóór  1 september 2009 

bijeenkomst bewonersoverleg op woensdag 2 juli 2008 in 
het dorpshuis om 20: 00 uur. 

Agenda
1.  Opening en eventuele mededelingen
2.  C oncept verslag bijeenkomst 31  maart 2008 
3.   Ingekomen stukken 
 Verzonden stukken
 -  brief aan gemeenteraad en B& W Hilversum inz 

vliegveld
 -  brief aan B& W De Bilt inz meting fijnstof
4.   Voortgang diverse punten aktielijst 2008 
 -  tijdelijk dorpshuis:  inrichting
 -  vervolgplan Vuurse Dreef – paardenpad
 -  watertappunt ( fontein)
 -  snelheidsremmende tegels in fietspad
 -  2e basketbalpaal
 -  jeu de boulesbaan
 -  containers oud papier
 -  plaatsing 30- km aanduiding asfalt
 -  voetbalperikelen plantsoen tussen Piecklaan/  

Weddepohllaan

5.  Onkruidbestrijding en wateroverlast S poorlaan en 
Dennenlaan 

6.  R iolering Vuurse Dreef – begroting van 2009/ 10?
7.   S tand van zaken Projectplan Dorpshuis 
8.  Vliegveld Hilversum &  bouwplan Ter S ype 
9.  U itbreiding rijbanen A-27
10.  R ondvraag en sluiting.
Deze vergadering van het bewonersoverleg is openbaar 
en toehoorders zijn zeer welkom. Wanneer u een inbreng 
wilt hebben bij een bepaald agendapunt, verzoeken wij u 
dit te melden bij het secretariaat van het bewonersoverleg:  
wdwhollandscherading@ gmail.com

Tel. ( 035) 5771997 of 5771839 of bij de wijkcontactamb-
tenaar Annemieke Vos tel. 030- 228941 1, email VosA@
debilt.nl

Hollandsche Rading
Wijk- en Dorpsgericht Werken Hollandsche Rading 

Email:  secretaris@ dorpsraadgroenekan.nl
Telefoon:  0346- 2123 00
Adres:  Berkenlaan 3 0, 3737 R N  Groenekan

De agenda ziet er als volgt uit:
1.  Mededelingen en ingekomen stukken
2.  Inventarisatie punten van toehoorders
3.   Vaststellen verslag vergadering 26 mei 2008*
4.   Behandeling punten n.a.v. verslag 26 mei 2008 en 

aktiepuntenlijst juni 2008
5.  S tand van zaken Zorgcomplex Beukenburg
6.  Golfbaanplannen Prinsenlaan-West
  -  stand van zaken n.a.v. behandeling in raadscie 12 

juni 2008 
  -  presentatie Golfclub ‘De Biltse Duinen’ 
7.   Digitaal Dorpsplein Groenekan

8.  Behandeling ingebrachte punten toehoorders
9.  R ondvraag
10.  Afsluiting, vaststellen volgende vergadering

Zodra beschikbaar kunt u de verslagen vinden op de 
website van de gemeente De Bilt:  ‘www.debilt.nl, Dorps-
gericht werken, naar de wijken, 4 ( = Groenekan) , agenda’s 
en  verslagen’, en op de website van de Dorpsraad:   www.
dorpsraadgroenekan.nl. Op die laatste website kunt u ook 
de vergaderstukken en dossiers vinden.

Dorpsraad Groenekan
De Dorpsraad Groenekan komt maandagavond 30 juni 2008 bijeen in dorpshuis de Groene Daan 

om 20.00 uur. De vergadering is openbaar en toehoorders zijn welkom. Wanneer u een agendapunt wilt 
inbrengen, meldt u dat dan bij de secretaris van de dorpsraad, Frank Klok , per email, telefoon of schriftelijk 

of e.v. mondeling voor aanvang van de vergadering:

Aan het Groenhorst C ollege te Maartens-
dijk behaalden de volgende leerlingen het 
VMBO diploma 2008:

Lydia Vermeulen, Amersfoort;  C yriel 
Gaemers, Baarn;  Jorn S chö nhage,Baarn;  
Anita van Dijk, Bilthoven;  Nigel Engelen, 
Bilthoven;  Esley Hogendoorn, Bilthoven;  
Nicole Janse, Bilthoven;  Tamara Jansen, 
Bilthoven;  C hristiaan Kraaikamp, Biltho-
ven;  Virginia von Kriegenbergh, Biltho-
ven;  C hantal Mathijsen, Bilthoven;  Melvin 
Navratil, Bilthoven;  S haedi Peney, Biltho-
ven;  Y vonne S choonderbeek, Bilthoven;  
Tom S teenbeek, Bilthoven;  Pascal Verhoog, 
Bilthoven;  S ylvester Wagensveld, Biltho-
ven;  R emy Amoh, BunnikLisa Brader, De 
Bilt;  S idè ne Butô t, De Bilt;  Mattheus Gor-
gosz, De Bilt;  Joey Herber, De Bilt;  Jelle 
van Os, De Bilt;  Jasper van R ooijen, De 
Bilt;  R oos S oederhuizen, De Bilt;  Erica 
Verboom, De Bilt;  F rank Baelde, Groene-
kan;  Merel Bosma, Groenekan;  S am van 
Doorn, Groenekan;  Harrie de Jong, Groe-

nekan;  S teffie Brouwer, Hilversum;  F rank 
Heskamp, Hilversum;  Max Pellikaan, Hil-
versum;  Maikel van der Plas, Hilversum;  
Puck van Woudenberg, Hilversum;  Liza de 
Zoeten, Holl. R ading;  Pieter Borg, Houten;  
Puck Patist, Houten;  R ené  van der S loot, 
Houten;  Kirsten Mulder, Huis ter Heide;  
Edith Brouwer, Kortenhoef;  Marlies Bent-
lage, Langbroek;  Tessa van Haren, Loos-
drecht;  R ebecca Hubers, Loosdrecht;  Vin-
cent van de Meent, Loosdrecht;  Vera Visser, 
Loosdrecht;  Esmee van Woudenberg, Loos-
drecht;  Petra de Bruin, Maarssen;  Naomi 
Mazurel, Maarssen;  Enno Verburg, Maars-
sen;  Kirsten van der Heide, Maartensdijk;  
an-Willem Kooij, Maartensdijk;  Dennis 
Kreuger, Maartensdijk;  C hristiaan van Lier, 
Maartensdijk;  Davey Navratil, Meerkerk;  
Tess Nieuwpoort, Odijk;  Else van R ooijen, 
Odijk;  Larissa Veenbrink, Odijk;  Mario 
Groen, S oest;  Anne Lagerweij, S oest;  
Maritta S chimmel, S oest;  Wesley de Bree, 
Tienhoven;  Melissa de Jonge, Tienhoven;  
Karlijn Vlaanderen, Tienhoven;  R olan van 

den Akker, U trecht;  Mandy Blom, U trecht;  
Jesse de Bruyn, U trecht;  Khadim C amara, 
U trecht;  Lana van Dam, U trecht;  Jorell 
van Dijk, U trecht;  Marlouke van Draa-
nen, U trecht;  Marcha van Eijl, U trecht;  
Tanja Elberse, U trecht;  Marit Goetheer, 
U trecht;  Laura Hubert, U trecht;  Pjotr van 
Kan, U trecht;  Nicky de Kruijf, U trecht;  
Daniël Linschoten, U trecht;  Joost Meijer, 
U trecht;  Wesley van Ommeren, U trecht;  
Dimitri Polychronopoulos, U trecht;  R emy 
R eeders, U trecht;  Lana Tukker, U trecht;  
Barbara van Veen, U trecht;  Danny Verkerk, 
U trecht;  Pam Vermeer, U trecht;  Michel 
van Zanten, U trecht;  F rank Zorn, U trecht;  
Michelle van Buuren, Vleuten;  Bern van 
Hal, Westbroek;  Jolieke Balsma, Zeist;  
Lucas de Bruin, Zeist;  Ingeborg Hessel, 
Zeist;  R osanne Kater, Zeist;  S ander Lancee, 
Zeist;  Bas Lavooy, Zeist;  Lisanne Ockhuij-
sen, Zeist;  Mandy S cHouten, Zeist;  S anne 
Tempert, Zeist;  Daisy U ijlenbroek, Zeist;  
Y orita Veenhof, Zeist;  Gert van Veldhuij-
zen, Zeist;  R oxanne Werner, Zeist;

Geslaagden Groenhorst College Maartensdijk

Veteranen Voordaan kampioen

De Veteranen van Voordaan hebben zondag 15 juni jl. de titel in de Vete-
ranen Hoofdklasse geprolongeerd. Voordaan werd zonder tegendoelpunten 
kampioen en is al bijna een jaar ongeslagen ( foto Jeroen K emp) . 

Braderie De Kwinkelier
I n winkelcen-
trum De K win-
kelier in B iltho-
ven vond op 21 
juni een brade-
rie en brocante 
plaats. Dan 
moet je natuur-
lijk wel goed 
kijken wat je 
koopt. 

‘ W e hebben toch 
al met twee seri-
euze kandidaten 
een gesprek 
gehad’ ,  vertelt 
Marco Sc hröde r 
van de B iltse 
brandweer die 
met Erik K us-
ters ( links)  op 
de braderie col-
lega’ s probeert 
te werven. 



TE KOOP GEVR AAGD

F .A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, 
loodsen, boerderijen. Vlotte 
afwikkeling gegarandeerd. Tel. 
03 4 6-281558

F IETS EN/ BR OMMER S

Damesfiets Giant 21 versn. 
z.g.a.n. € 27 5,-. Dakkoffer. 
€ 4 9,50. Tel. 03 4 6-2817 4 5

PER S ONEEL GEVR AAGD

MEDEWER KS TER  bediening 
gevraagd voor een gezellige 
bistro in Hollandsche R ading. 
Meer info op www.bistro-
deegelshoek.nl Interesse stuur 
een e-mail naar info@ egels-
hoek.nl

Hou je van zelfstandig werk 
met flexibele werktijden? Wij 
zoeken een goede hulp in de 
HU IS HOU DING voor 4  uur 
per week. Bel. 06-51624 24 4 .

PER S ONEEL AANGEBOD

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDER HOU D, 
timmer- en kluswerk, schilder-
werk binnen en buiten, 4  jaar 
garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-4 24 17 3 7 6

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 13  komt graag ( in 
Groenekan)  oppassen. Bel na 
17 .00 uur 03 4 6-213 204

DIVER S EN
 
Boerderij ‘F OR TZIC HT’. De 
locatie voor een;  vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst 
of cursus! Voordorpsedijk 3 5, 
G’kan. Tel.:  03 0-27 10913 .

Goed verzorgd haar bij 
BETTY ' S  C OR NER ! Bel voor 
een afspraak:  06-3 3 7 22022.
Zorg voor uw haar!

Karin van der Willigen 
MAKELAAR DIJ o.z. voor ver-
koop, aankoop en verhuur van 
uw woning. Tel. 03 4 6-2814 4 4 4  
www.kvdwmakelaardij.nl

Gratis af te halen! 
PAAR DENMES T, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. S tal Arends, 
Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 
Tel 06-54 7 53 516

Outlet VLOER BEDEKKING, 
prijzen v.a €  5,00 per m2 , 
www.mevoshop.nl
of bel 06-3 01863 4 2

GAR AGEVER KOOP za. 28 
juni. Tolakkerweg 107 . holl. 
R ading van 11.00-13 .00 uur.

Blauw stoffen wipstoeltje. 
€ 10,-. Plastic babygym met 2 
speelltjes in het midden een 
bal en een beertje. € 10,-. Tel. 
03 4 6-281088
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ZONWER ING gebruikt en 
nieuw reparatie rolluiken-
markiezen. U w bestaande zon-
nescherm elektrisch gemaakt. 
€ 289,-. Hans. Groenekanseweg 
06-26604 7 7 9

G A R A G E V E R K O O P , 
Molenweg 7 . Zat 28 juni 
10.00-16.00. baby-, kinderkle-
ding, speelgoed en diversen 
dingen.

4 -WIELS C OOTMOBIEL in 
nieuwstaat. Vele extra’s, recent 
servicebeurt, nieuwe accu’s. 
Actieradius 4 5 km. Nieuwprijs 
€ 17 95,- nu € 800,-. Tel. 
03 4 6-213 93 1/ 06-1218007 2.

I.z.g.s.  sun 21 inch moni-
tor ( resolutie 1880 x 14 00 @  
85Hz.)  geschikt voor iedere PC . 
€  4 0,-. Tel. 06 - 3 019 964 5.

Tijger kuipstoeltje i.z.g.s. € 4 0,-. 
Tel. 03 4 6-212607

S taande schemerlamp met 
gedraaide eiken poot. € 7 ,50. 
S tephen king boeken € 1,-. Tel. 
03 4 6-2117 3 8.

Zolderopruiming! alles nieuw. 
S trijkijzer. € 5,-. Kampeerset 
borden, bestek en bekers. € 5,-. 
Tel. 03 4 6-2117 18

Bijna antieke platenspeler, 
portable +  platen. € 20,-. Tel. 
03 4 6-2117 18

Grote rieten hondenmand op 
pootjes 85x60 met geruit bor-
deaux rood kussen. € 4 9,95.( Nw.
Pr. 99)  Info:  03 5-57 7 1898.

S ony slv-E63 0 S terio videore-
corder incl. afstandsbediening. 
€ 3 0,-. Tel. 03 4 6-281088

C rè me meisjes borstbeeld. € 20,-. 
Black +  dekker accu boorstel 
met oplader i.z.g.s. € 20,-. Tel. 
03 4 6-214 065/ 06-2950684 9

2-Persoons rubberen boot +  
peddels. Merk S eahawk type 
200. € 15,-. Tel. 03 4 6-2113 60

Kinderfietsje met zijwieltjes 
voor 3 / 4   jarige i.z.g.s. € 3 0,-. 
Driewieler gratis af te halen. 
Tel. 06-4 8551918.

Zolder opruiming. Alles 
nieuw. Pannenset R VS . € 10,-. 
Magnetron. € 15,-. Alles nieuw. 
Tel. 03 4 6-2117 18

AU TO’S / MOTOR EN

C ITR OË N S AX O 1.0I, 
bouwjaar 10-2000. APK 
2-2009. I.z.g.s. 3 4 50,-. Tel. 
03 4 6-21864 9/ 06-10205866.

BR OMS C OOTER  Piaggio 
liberty met kofferzet en wind-
scherm. Nieuw € 3 000,-. NU  
€ 1250,-. Weinig gebruikt. Tel. 
03 4 6-21864 9/ 06-10205866.

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Open: Ma, Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. 13 .00-20.00 uur. Za.9.00-17 .00
Onderdelen uit voorraad leverbaar
90%  reparaties ( ook op afspraak)  dezelfde dag klaar.
Levering alle merken NIEU WE- en gebruikte fietsen.

Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor Lage Vuursche. 
Ben je geï nteresseerd? Bel dan 03 4 6-211992. Ook vakantiebe-
zorgers welkom!!!

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

Auto's / Motoren

Fietsen / Brommers

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Sojos Agenda
Wil je data weten van activiteiten van S ojos, of bijvoor-
beeld foto’s bekijken, dan kun je de S ojos website bezoe-
ken. De website van S ojos is te vinden op www.freewebs.
com/ sojos1

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 25 juni zijn alle basisschoolkinderen vanaf 
6 jaar weer welkom op de tweewekelijkse spelletjes- en 
knutselmiddag van S ojos. Het is de laatste keer dat de 
spelletjesmiddag dit seizoen georganiseerd zal worden;  
dus zorg dat je erbij bent. Er wordt uiteraard een superleuk 
programma aangeboden door Guner, de tijdelijke vervanger 
van Hassan. Natuurlijk zijn ook de vaste vrijwilligers weer 
van de partij. Deelname aan de middag is gratis. De middag 
begint om 14 .00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

Sportbus 
Aanstaande donderdag 26 juni zal de sportbus van ‘S port 
Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrijken op het 
schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 15.15 uur en 
17 .00 uur. De sportbus bevat allerlei spelmaterialen, die 
door de kinderen en de oudere jeugd gratis en onder bege-
leiding van vrijwilligers gebruikt kunnen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan allerlei balspellen, maar ook bijv. steltlo-
pen of eenwieler. Bij slecht weer zijn de kinderen welkom 
in S ojos waar het sportbus team een alternatief programma 
zal aanbieden..

Kom naar de Kids Only Disco
Aanstaande vrijdag 27  juni is er weer een Kids Only Disco 
avond in S ojos. De disco is bedoeld voor kinderen van 8 
tot 13  jaar en de entree bedraagt 1 euro. U iteraard zullen 
de meeste vaste onderdelen weer aan bod komen, zoals 
stoelendans, danswedstrijd, limbodansen, Idols, loting en 
natuurlijk weer een sneeuwbaldans. De avond duurt van 
19.00 tot 21.3 0 uur en de entree is 1,- euro. De volgende 
Kids Only is dan weer op 18 juli.

Zaterdagavond geen inloop
In verband met verhuur van het gebouw is er a.s. zaterdag-
avond 28 juni geen inloop in S ojos.

Cursus Weerbaarheid in Sojos
Vanaf woensdag 17  september 2008 start in S ojos ( i.s.m. 
S port Mee De Bilt)  weer een cursus weerbaarheid voor 
kinderen van 10 tot 12 jaar. In de cursus ‘Weerbaarheid’ leer 
je veel over onderwerpen zoals pesten en nee leren zeggen 
en hulp vragen. Maar er worden ook allerlei oefeningen 
gedaan waarvan je sterker wordt. Op het eind sla je zelfs een 
plankje door! Heb je zin om mee te doen? Deelname kosten 
bedragen 4 0,- euro voor 8 lessen van anderhalf uur ( met 
U -pas 20,- euro) . Inschrijven kan rechtstreeks bij S ojos, tel. 
03 4 6-2103 3 7  ( evt. inspreken op het antwoord apparaat)  of 
per email naar;  sojos_ sjjm@ hotmail.com , beiden onder 
vermelding van naam, adres, leeftijd, telefoonnummer en 
emailadres. Zorg dat je er snel bij bent, want er is maar een 
beperkt aantal plaatsten beschikbaar. Jongens en meisjes 
krijgen gescheiden les. Jongens op woensdagmiddag van 
16.15 tot 17 .4 5 uur en meisjes op woensdagmiddag van 
18.15 tot 19.4 5 uur. 

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 7 8, Groenekan. Tel. 03 4 6-2127 87

Uw vetgehalte is veel belangrijker dan uw gewicht! Kom gratis 
vet meten! Wiena  Vink, Westbroek. Tel. 03 4 6-57 13 7 7  - e.mail:  
vink-herbalife@ filternet.nl - website:  www.herbalifevink.nl

Te koop:  Bungalow aan de Tolakkerweg in Hollandsche 
Rading. € 3 4 9.000,-.  Tel. 06-54 623 282

Ambachtelijke ijsboerderij ’t Nedereind W’broek. 
Verjaardag, feestje of bbq , ijsje toe. Om te bestellen kan u bellen 
03 4 6-281288

Gezond van binnen en mooi van buiten! Kies voor uw gezond-
heid, gewicht en vitaliteit met gezondheidsprogramma ' Weet hoe 
je eet' ® . Gratis persoonlijke begeleiding. Kenmerk begeleider 
enny.boogaard Huidanalyse met geavanceerd apparaat om 
a.h.w. 'in de huid' te kijken. Advies en gezichtsverzorging op 
maat. C osmeticaproducten in top-4  wereldwijd! Info/ afspraak:  
Enny Doornenbal-Boogaard, tel: 03 4 6 212687

Hierbij laten wij u weten dat:  Tuinservice van Vliet wegens 
lichamelijke omstandigheden per 1 juli stoppen met ons hove-
niersbedrijf-kwekerij. Wij danken al onze klanten en relaties voor 
het gestelde vertrouwen in de achterliggende jaren. Voor eventu-
eel tuinaanleg en onderhoud verwijzen wij u door naar onze zoon 
Cor van Vliet Hoveniersbedrijf. Tel.:  06-524 68210.

Sponsormiddag voor school in Guatemala
Op vrijdag 27 juni wordt door leerlingen van de onderbouw van het VS O van 
de Berg en Bosch-school een sponsormiddag voor Guatemala georganiseerd. 
De sponsormiddag is de afsluiting van een fantastische sponsoractie waarbij de 
leerlingen enkele weken lang zeer actief zijn geweest. Zij zijn met krasloten langs 
de deuren geweest, hebben was gestreken, auto’s en fietsen gewassen en heerlijke 
hapjes en drankjes gemaakt en verkocht. Tot nu is er al ruim 1500 euro ingeza-
meld. Een groot deel van het geld dat ingezameld wordt is bestemd voor S tichting 
Los Niños . Los Niños  is een Nederlandse stichting die projecten, gericht op edu-
catie in Guatemala, opzet en ondersteunt. F rederike de Waal, medewerkster van 
de Berg en Bosch-school, gaat in de zomervakantie vrijwilligerswerk doen voor 
Los Niños . Zij gaat contacten leggen met een school in Alotenango. Met leerlin-
gen van deze school zal een uitwisseling van leef- en werkervaringen plaatsvin-
den.Tijdens de sponsormiddag die gehouden wordt op het Berg en Boschterrein 
( nummer 22) , willen zij de actie feestelijk afsluiten en hopen natuurlijk dat veel 
mensen tussen 16.00 uur en 19.00 uur deze Guatemala-middag willen bezoeken. 
De leerlingen hebben een rommelmarkt/  braderie georganiseerd. Er wordt een 
kunstveiling gehouden waarbij zelfgemaakte kunstwerken worden verkocht.Er is 
een open podium waarbij percussiegroepen en lerarenband actief zullen zijn en in 
het restaurant kan men genieten van heerlijke hapjes en drankjes.

15 jaar Paddestoel 
Woensdag 25 juni a.s. en 2 juli a.s. zullen er feestmiddagen worden georganiseerd 
in het kader van het 15 jaar bestaan van BS O de Paddestoel te Maartensdijk. Op 
25 juni vindt het feest plaats op het schoolplein van de aanpalende Kievitschool. 
Op 2 juli wordt het feest gehouden op het grasveld achter de Bosbergschool te 
Hollandsche R ading. 
De feesten zijn bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Het programma 
begint om 14.00 en zal tot 16.30 uur duren. Er zullen workshops buikdansen, per-
cussie en theater gehouden worden. Tevens zijn er Oudhollandse spelletjes zoals 
broeklopen, stokvangen, hobbelfiets rijden, spiraalspel, is er een reuze springkus-
sen om de beentjes los te maken en natuurlijk zal er ook wat lekkers zijn. 
Een ander hoogtepunt op 2 juli zal zijn het onthullen van de totempaal op het 
schoolplein van de Bosbergschool. Deze totempaal is bedoeld als verzamelpunt 
voor de kinderen die na schooltijd naar BS O de Paddestoel gaan. De paal is ont-
worpen door kunstenaar R emy Blom uit U trecht. Hij heeft zich laten inspireren 
door de huisstijl van Kinderopvang de Bilt. Een groene paal met de rode oogjes 
van het logo. Deze paal zal overigens in de nabije toekomst op meerdere scholen 
te zien zijn.

Te koop gevraagd
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Waarom is Gerrit Noordermeer, de 
laatste trainer eigenlijk gestopt? Ze 
vertellen dat die het na vier jaar wel-
letjes vond. Hij wilde wel eens wat 
anders en heeft momenteel geen func-
tie meer binnen DOS . Beide nieuwe 
trainers noemen zich echte vereni-
gingsmensen. Jannie heeft al veel 
functies bekleed binnen de vereni-
ging. Ze was penningmeester, zat in 
de technische commissie en gaf ook 
trainingen. Ze heeft eerder ook een 
cursus korfbal trainer gevolgd. S erge 
heeft geen cursus gevolgd maar als 
speler en jeugdtrainer wel de nodige 
ervaring opgedaan. Ze vertellen als 
doel te hebben de teams, maar ook 
de spelers individueel, op een hoger 
peil te brengen. Ze willen werken aan 
techniek, tactiek en basishandelingen 
van het spel met behulp van nieuwe 
en andere spelvormen. Dat moet ech-
ter ook weer niet te snel gaan. Je moet 
niet alles willen veranderen, zijn ze 
van mening. Het moet in etappes. 
Ze willen voortbouwen op hetgeen 
de vorige trainer bereikt heeft bij 
DOS . Je bent echter nooit te oud om 

je techniek te veranderen. We gaan 
daarom iets meer prestatiegericht te 
werk, zo ontvouwen ze hun plannen. 
De spelers moeten ook wat meer 
technisch gaan denken. Korfbal is 
ook een denksport. Onze spelers zijn 
enthousiast en slim genoeg om dat op 
te kunnen pikken, denken ze. Beide 
trainers denken goed na over het spel 
en hoe je spelers beter kunt maken. 
De bedoeling is dat deze benadering 
ook in de training van de jeugd van 
DOS  terug te vinden zal zijn. Dat 
is nu nog een wat ondergeschoven 
kindje. De basis ligt immers bij de 
jeugd. Ze hebben beiden dezelfde 
opvattingen daarover. 

Doorstroming
Bij het eerste team zijn een paar 
oudere spelers gestopt. De bedoeling 
is dat het huidige A1 jeugdteam bijna 
in z’n geheel instroomt in het huidige 
tweede team. Op deze manier vindt er 
een verjonging plaats die mogelijkhe-
den biedt om het niveau van de twee 
seniorenteams als geheel te verhogen. 
Zo krijgt DOS  een jonge selectie. We 

gaan het zo leuk en gezellig maken 
dat die jonge spelers ook bij DOS  
blijven, is hun plan. De samenhang 
tussen de twee teams moet worden 
uitgebouwd. Het eerste team komt 
uit in de derde klasse en het tweede 
zal volgend jaar in de vierde klasse 
gaan spelen. Dat is nu nog de derde, 
maar voor de opbouw van het team 
is het beter om even een stapje terug 
te doen, vinden de trainers. Dat werd 
mogelijk na overleg met de bond. 

Van der Vaart en Valk zijn in gedach-
ten al volop bezig met het komende 
seizoen. De investeringen die ze van 
plan zijn vinden plaats tijdens de 
eerste helft van de veldcompetitie. In 
de zaalcompetitie en gedurende de 
tweede helft van de veldcompetitie 
zullen die tot resultaat moeten leiden. 
Het is overigens niet de bedoeling om 
meteen kampioen te worden, stellen 
beiden. Die opdracht hebben ze ook 
niet gekregen van het bestuur. Wel 
willen ze dat de vereniging DOS  als 
geheel een hoger niveau krijgt. Daar 
hebben ze voorlopig twee jaar de tijd 

voor gekregen. Ze willen ook wat 
meer uitdaging zien in de sportbele-
ving. Het mag best wat fanatieker, het 
accent ligt momenteel bij DOS  wat te 
veel op recreatiesport, vinden ze.

Stabiel
Beide trainers zijn even enthousiast 
over hun sport. ‘Het is geweldig om 
als gemengd korfbalteam met elkaar 
te spelen. Je bent extreem afhankelijk 
van elkaar. Je moet erg op je mede-
spelers ingespeeld zijn, je hebt elkaar 
keihard nodig. Het is geen sport voor 
individualisten.’ Het feit dat een team 
gemengd is geeft een aparte dimen-
sie. Er is een zekere chemie nodig 
tussen de beide geslachten, vinden 
beiden. Het is daarom belangrijk om 

als trainer daarbij een gemeenschap-
pelijk doel te creëren. Westbroek is 
een goede plek voor een korfbalver-
eniging. Het is een stabiele gemeen-
schap met veel families die er al lang 
wonen. Natuurlijk is het een voordeel 
voor een vereniging als er verder in 
het dorp geen balsportverenigingen 
zijn. De trainers hopen dat er in 
de toekomst wat meer belangstelling 
voor het eerste team komt vanuit de 
bevolking, dat er op zaterdag meer 
mensen komen kijken. Dan wordt 
het nog gezelliger langs de kant van 
het veld. Op wat langere termijn is 
er zeker binnen de vereniging de 
ambitie om hoger te komen. De beide 
trainers gaan in het nieuwe seizoen 
hard aan het werk.

Nieuwe trainers DOS hebben veel ambitie 
door Martijn Nekkers

Het bestuur van de korfbalvereniging DOS uit Westbroek heeft onlangs twee nieuwe trainers aangesteld. 
Jannie van der Vaart (36) gaat het eerste en Serge Valk (30) gaat het tweede team begeleiden. Jannie woont 

in Westbroek en was jarenlang speelster van het eerste team. Serge speelde jarenlang in Almere, en is nu 
woonachtig in Maartensdijk. Hij trainde al de jeugd B1 van DOS en is ook penningmeester van de 

vereniging. De technische commissie heeft met verschillende spelers gesproken en kwam tot de conclusie dat 
de voorkeur uitging naar kandidaten uit de eigen vereniging. Van der Vaart en Valk zitten boordevol ideeë n 

om DOS op een hoger niveau te tillen. Ze zullen daarbij heel nauw met elkaar gaan samenwerken. 

De nieuwe trainers van DO S:  Jannie van der Vaart en Se rge Valk.

Bosbergtoernooi Hollandsche Rading
Van 21 t/ m 29 juni wordt op de banen van de Tennisvereniging te Hollandsche 
R ading voor de 21e keer het Bosbergtoernooi georganiseerd. Het open toer-
nooi, met ruim 200 deelnemers, staat in de regio bekend om z’n gemoedelijke 
sfeer en culinaire ‘hoogstandjes’, een en ander natuurlijk naast de sportieve 
krachtmetingen. Komend weekend staat in het teken van de finalewedstrijden 
op zondag. Op vrijdagavond worden de wedstrijden muzikaal omlijst door 
pianistentertainer Paul Poulissen. Daarnaast is er het gehele weekend genoeg 
te genieten op en rond het terras waarbij een enorme paellapan en viskraam 
specifiek genoemd kunnen worden. Iedereen is komend weekend van harte 
welkom bij Tennisvereniging Hollandsche R ading aan de C harles Wedde-
pohllaan 3.  

Meisjesteam t/m 12 jaar van Tennisvereniging
Tautenburg gestrand in halve finales

Het meisjesteam t/ m 12 jaar van 
Tennisvereniging Tautenburg uit 
Maartensdijk, dat na het overtuigend 
behalen van het kampioenschap 
doorging voor het districtskam-
pioenschap, is in de halve finales 
gestrand. Niettemin is het behalen 
van de halve finales van het dis-
trictskampioenschap t/ m 12 jaar een 
ongelofelijk goede prestatie! 
Op de foto het team van Tautenburg 
bestaande uit ( v.l.n.r.)  Eline Mosterd, F loortje Leenders, Bodile van Beer-
schoten en Lisanne Mosterd en hun ( grote)  tegenstanders van De Kuil. 

Start Zomerbridge
Bridgeclub Hollandsche R ading sloot jl. donderdag het seizoen 2007 - 2008 
af met o.a. de uitreiking van de diverse bekers en eindprijzen. C lubkam-
pioenen werden Alice Janmaat en Barbara van S tapele. Vice-kampioen 
( winnaars B-lijn)  werden S onja van Eck en Thea Koetze. Voorzitter Theo 
Warmerdam reikte de prijzen aan genoemde paren uit, evenals aan Marijke 
van Essenberg en Truus te Pas ( winnaars Bekercompetitie)  en aan Trees van 
Doorn en Eline Panday, die de Top Integraalcompetitie wonnen.
Met ingang van a.s. donderdag 26 juni tot en met donderdag 28 augustus 
is er weer vrij toegankelijk Zomerbridge in het tijdelijk Dorpshuis in Hol-
landsche R ading. Voor niet leden ( van Bridgeclub Hollandsche R ading)  zijn 
de kosten van deelname 1 euro per persoon per avond. Vooraf aanmelden is 
niet nodig. Inschrijven kan tot 19.30 uur ( vanwege registratie met de Brid-
gemate)  en de aanvang is om 19.45 uur. 

De Goudkust winnaar Stratenkorfbaltoernooi 
Deze 23e  editie van dit toernooi 
werd zaterdag 14 juni op de velden 
van DOS  gespeeld. De grasmat was 
redelijk bespeelbaar en de tempera-
tuur was prima. De onderlinge sfeer 
en gezelligheid waren groot.
In de poulewedstrijden won het 
team van Goudkust drie van de 
vier wedstrijden. Tegenstander in de 
kruisfinale was het sterke team van 
Belia. Deze wedstrijd met net met 
3- 2 gewonnen. In de finale was het 
team van Knudde de tegenstander. 
In de poulewedstrijden was hierte-
gen gelijkgespeeld. De finale gaf 
een spannende wedstrijd te zien. 
De Goudkust nam eerst een voor-
sprong. Halverwege de 2de helft 
kwam Knudde gelijk, maar al snel 
maakte Ben de Jong met een door-
loopbal het ( naar later bleek)  win-
nende doelpunt. De vreugde bij de 
spelers was na afloop groot en op het 
terras genoot met nog verder.

Na een derde plaats op het toernooi van 2007 wist het team van de Goud-
kust dit jaar voor het eerst in de geschiedenis de titel te veroveren op het 
R abobank St ratenkorfbaltoernooi. 

Clubkampioenschappen 
tennisvereniging 

Tautenburg

Bij tennisvereniging Tautenburg uit 
Maartensdijk zijn van 12 t/ m 22 juni 
de clubkampioenschappen Dames- 
en Herendubbel gespeeld. Dit jaar 
streden 102 tennissers in verschil-
lende categorieën om de trofeeën. 

Onder prima weersomstandigheden 
werden in totaal 132 dubbelwed-
strijden afgerond. Al met al een zeer 
gezellige en geslaagde week. Voor 
meer informatie:  www.tautenburg.
nl.



Dit was de reden voor de conferentie 
‘Water Voorop?!’, georganiseerd door 
het Hoogheemraadschap op donder-
dag 19 juni in het prachtig gerestau-
reerde fort Voordorp. De hele mid-
dag praatten politici, beleidmakers, 
ambtenaren en vertegenwoordigers 
van natuur en milieu met elkaar over 
dit complexe onderwerp. Daarnaast 
waren er ook vertegenwoordigers uit 
de wereld van de advies- en ingeni-
eursbureaus, de universiteit, cultuur-
historie, recreatie, LTO, de drink-
watervoorziening en projectontwik-
kelaars. 

Hoe complex en tegengesteld de 
belangen vaak zijn bleek uit de afslui-
tende rondetafeldiscussie met gedepu-
teerde Joop Binnenkamp en dijkgraaf 
Patrick Poelmann. Beiden zijn er van 

overtuigd dat de problematiek van het 
water veel meer accent moet krijgen 
dan in het verleden. De problemen op 
het gebied van het water in het alge-
meen zullen onherroepelijk steeds 
meer binnendringen in het dagelijkse 
leven van de burger. Meer nog dan 
een probleem als bijvoorbeeld mobi-
liteit en bereikbaarheid. Het is een 
boodschap die volgens beiden dui-
delijker dan voorheen naar de burger 
toe moet worden uitgedragen. De 
overheid in al z’n geledingen moet 
hiermee aan de gang, voor zover dat 
nog niet het geval is. Belangrijk is 
vooral dat alle plannen goed op elkaar 
worden afgestemd en dat deze in 
hun uitvoering transparant zijn. Het 
waterschap heeft, zo betoogde dijk-
graaf Poelmann een belangrijke taak 
om met al haar kennis en expertise 

gemeenten en provincies hierbij te 
ondersteunen.

Dit komt uit zijn koker
Alle deelnemers hadden tijdens de 
bijeenkomst een kokertje gekregen. 
Ze kregen de opdracht om op een 
stukje papier te schrijven wat ze het 
meest belangrijk of opmerkelijk von-
den van deze conferentie. Dat papier-
tje moest vervolgens in het kokertje 
worden gedaan. Die werden verza-
meld en in een bak met water gedepo-
neerd. Waterschapmedewerker John 
van Dijk ging aan het einde van de 
dag met zijn dienstfiets op weg om 
die bak met water en kokertjes de 
provincie in te brengen. Met ‘water 
voorop’ dus. Dijkgraaf Poelmann gaf 
hem hiervoor letterlijk en figuurlijk 
een stevige duw in de goede richting.

 De Vierklank 16 25 juni 2008

Deze maand:
Meloen met ham

*
Maaltijdsalade kip of tonijn

*
Pêche melba

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

Het familielandgoed Vollenhoven 
wordt al drie generaties beheerd door 
de familie Van Marwijk Kooy. Ook 
de Tuindagen, die dit jaar voor de 
veertiende keer gehouden zouden 
worden, zijn een familieaangelegen-
heid. Onlangs werd bij mevrouw Van 
Marwijk Kooy een agressieve vorm 
van longkanker geconstateerd. De 
familie stond toen voor een dilemma. 
‘We waren al heel ver met de voorbe-
reiding van de Tuindagen, maar von-
den toch dat alle aandacht naar onze 
moeder moest uitgaan. Na familie-
beraad werd besloten het evenement 
te annuleren’, vertelt dochter Liline 
Haitsma Mulier.

Moeilijke beslissing
Liline Haitsma Mulier organiseert de 
Tuindagen en heeft alle contacten met 
de deelnemers. ‘In november begin-
nen we altijd met de voorbereiding. 
Dan schrijven we de standhouders 
aan, worden maandbladen benaderd 
en begint het te lopen. Vorige maand 
was alles rond. Er moest nog wel veel 
gebeuren, maar het hele raamwerk 
lag er. Er zouden zestig standhou-

ders komen. Die verkopen meestal 
artikelen die een relatie met tuinen 
hebben, maar er zijn ook sierraden. 
Maar toen kregen we dus te horen 
dat mijn moeder ernstig ziek was’, 
vertelt Liline. ‘Voor mij was annule-
ren extra moeilijk. Ik vond dat als je 
het aangaat, je ook door moet zetten. 
Daarbij stond ik min of meer alleen. 
Tuinman Ton Methorst vond ook dat 
het evenement niet door moest gaan. 

Ton vertelde dat hij de Tuindagen die 
vier jaar geleden na het overlijden 
van mijn vader werden gehouden vre-
selijk had gevonden. Toen was ook ik 
overtuigd. Ton was voor mij eigenlijk 
de doorslaggevende factor.’ 

Standhouders
‘Na ons besluit de Tuindagen niet 
door te laten gaan hebben we de 
standhouders ervan in kennis gesteld. 
Voor ons is het relatief gemakkelijk 
om te annuleren, maar je hebt er zo 
ontzettend veel mensen omheen. De 
standhouders hebben een weekend 
geen inkomen omdat wij het annu-
leren. Gelukkig hebben we van alle 
standhouders ontzettend aardige reac-
ties gekregen. Er gaan zeker mensen 
op de stoep staan die de afgelasting 
niet gehoord of gelezen hebben. Aan 
de tuin ligt het niet. Die is helemaal 
klaar. Ton heeft zoals elk jaar gewel-
dig werk verricht. Hij is echt een gou-
den kracht die bergen werk verzet’, 
zegt Liline Haitsma Mulier. ‘Ton en 
Alie zijn niet alleen een belangrijk 
onderdeel van Vollenhoven, maar ook 
van het gezin. Vandaar dat Ton’s 

mening over het annuleren zo zwaar 
woog.’

Waardevolle tijd
‘Ondanks de ziekte van onze moe-
der beleven we met elkaar ook een 
hele waardevolle tijd’, zegt Liline. 
‘Ook mijn zusje en haar gezin uit 
Australië zijn overgekomen. Bij mijn 
vader hebben we dat niet gehad, die 
kreeg ’s nachts een hersenbloeding 
en is eigenlijk niet meer bij geweest. 
Dat was van het ene op het andere 
moment afgelopen. Met mijn moe-
der hebben we nu intense gesprek-
ken. Het is ondanks het verdriet toch 
ook wel een heel bijzondere periode. 

Mijn moeder is een geestelijk heel 
sterke vrouw. Dat wisten we natuur-
lijk, maar daar komen we steeds meer 
achter.’ 
Liline Haitsma Mulier hoopt dat 
iedereen volgend jaar toch weer komt. 
‘Er bestaat nu ook nog wel een moge-
lijkheid om de tuinen te bekijken. 
Alles ziet er uit zoals het er uitgezien 
zou hebben als de Tuindagen wel 
doorgegaan waren. Voor groepen van 
minimaal tien personen verzorgen we 
rondleidingen. Als mensen de tuinen 
willen zien moeten ze dus zorgen 
tien mensen bij elkaar te krijgen. Dan 
krijgen ze voor 5,50 euro per persoon 
een rondleiding.’ 

Dit jaar geen Tuindagen 
op Landgoed Vollenhoven

door Guus Geebel

De tuinen liggen er prachtig bij op het Landgoed Vollenhoven in De Bilt. Klaar om op 28, 29 en 30 juni zo’n 
10.000 bezoekers te kunnen ontvangen, maar wegens familieomstandigheden zijn de Tuindagen geannuleerd. 

Liline Haitsma Mulier organiseert 
ieder jaar de Tuindagen op Vollen-
hoven.

Een bord aan de weg moet zoveel mogelijk mensen van de afgelasting op de 
hoogte brengen. 

Omwonenden gaan echt niet boffen

als de bunker straks gaat ontploffen

want van het gruis

krijg je vast iets in huis

dat betekent dat je extra moet stoffen

Guus Geebel Limerick

De Stichtse Rijnlanden zet 
‘ water voorop’

door Martijn Nekkers

Veiligheid, droge voeten, mooi en schoon water. Volgens het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
zijn dat de kerntaken van het waterschap. Er is genoeg aan de hand op dit gebied: klimaatverandering, 
verdroging, wateroverlast, verstedelijking, nieuwe woongebieden. Dat vraagt om beleid en maatregelen, 

vooral op langere termijn. 

Dijkgraaf Poelmann geeft waterschapmedewerker John van Dijk een duw in 
de goede richting.

'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

 € 15,00 p.p.
reserveren via:

www.theatherinhetgroen.web-log.nl




