
Bij de van Brenks is de veehouderij 
van vader op zoon gegaan. Grootva-
der van Brenk is in 1905 begonnen 
aan de Ruijgenhoeksedijk. De vader 
van Henk van Brenk nam het bedrijf 
weer over in 1955 terwijl Henk zelf 
sinds 1985 aan het roer staat. Samen 
met zijn vrouw Gerda en zoon Gerard 
werken ze 7 dagen per week op de 
boerderij. 85 moederzeugen zijn er 
in de stallen te vinden. En vaak ook 
buiten, want dat is het voordeel om 
een biologisch varken te zijn: je mag 
dan ook naar buiten in het weiland. 
Er is daar zelfs een zwembad voor de 
dieren. Nu zitten de varkens trouwens 
nog binnen. Volgens de biologische 
regelgeving mogen ze pas over een 
maand naar buiten. Naast de varkens 
heeft de familie van Brenk ook nog 
35 stuks melkvee en 30 stuks jong-
vee. De koeien worden overigens 
niet volgens het biologische systeem 
gehouden.

Op een mooie woensdagmiddag in 
juni zitten we bij de familie van Brenk 
aan tafel om over het bedrijf te praten. 
Naast de Vierklankverslaggever zijn 
er nog drie jonge verslaggeefsters 
aanwezig. Sanne, Eva en Florine, van 
de Groen van Prinstererschool uit De 
Bilt zijn allen 10 jaar. In het kader 
van Roefeldag zijn ze te gast bij De 
Vierklank. Op het kantoor van Vario 
Pers aan de Koningin Wilhelminaweg 
461 in Groenekan hebben ze gezien 
hoe het blad in elkaar wordt gezet. 

Samen met begeleider Erik Moens 
zijn ze daarna meegegaan naar de 
boerderij van de familie van Brenk. 
De dames vinden het machtig interes-
sant. Vooral de jonge biggetjes vinden 
ze schattig. Verderop doen ze op hun 
eigen manier verslag. 

Overtuiging
Henk en Gerda van Brenk zijn uit 
volle overtuiging overgeschakeld op 
de biologische manier van varkens-
houden. Toch geeft van Brenk toe 
dat er ook een economische kant aan 
het verhaal zit. De opbrengst van 
biologische varkens is veel hoger. 25 
jaar lang hield hij scharrelvarkens, 
maar dat leverde hem als ondernemer 
een stuk minder op. Van Brenk ziet 
dat biologische varkens het een stuk 
beter hebben. Hij staat daar helemaal 
achter. Dieren moeten het naar hun 
zin hebben, is zijn uitgangspunt. Het 
geeft hem veel voldoening om op 
deze manier te kunnen werken. De 
kosten zijn natuurlijk een stuk hoger. 
Per moederzeug moet er bijvoorbeeld 
twee vierkante meter buitenterrein 
beschikbaar zijn. De binnenhokken 
zijn ook veel groter. Naast meer ruim-
te krijgen de dieren ook (duurder) 
biologisch voer. 

Goed leven
Hij laat zijn gasten de varkens in de 
hokken zien, zowel binnen als buiten. 
We hebben geluk: we zien dat een 
zeug net heeft ‘gebigd’. We tellen 
zo’n 11 tot 13 kleine biggetjes in het 
stro. ‘Een biologische varken geeft 
per worp 2 biggen meer’, vertelt van 
Brenk. Volgens hem het bewijs dat 
zo’n varken het naar z’n zin heeft. 
Hij vist met een snel gebaar een 
pas geboren varkentje uit het stro, 
de navelstreng zit er nog aan. De 
beestjes zijn nog nat. Tussen hen 

en de uitgetelde moeder heeft van 
Brenk snel een schot geplaatst om te 
voorkomen dat ze door de machtige 
zeug worden doodgedrukt. De klein-
tjes kruipen tegen elkaar aan onder de 
verwarmingslamp. Straks zullen ze 
bij moeder weer aan de speen gaan. 
De zeugen blijven gemiddeld zes jaar 
op het bedrijf. In die tijd hebben ze 12 
tot 13 keer geworpen. Dan is er ook 
een einde aan het economische leven 
van de zeug. ‘Sommige lieve varkens 
zou je best willen houden’, bekent 
van Brenk. Maar dat gaat niet, ook al 
niet omdat de mest van zo’n dier wel 
meetelt in het mestquotum. ‘Maar’, 
zo zegt hij, ‘zo’n beest heeft hier wel 
een goed leven gehad’.

Open huis
We zien in de hokken varkens in 
allerlei stadia, ze worden steeds gro-
ter. 116 dagen na hun geboorte ver-
laten de biggen de boerderij om op 
een ander biologisch varkensbedrijf 
verder vetgemest te worden. In een 
ander hok maken we kennis met 
de beer van het bedrijf. Een mach-
tig dier. Hij hoeft niet in z’n eentje 
zorg te dragen voor nakomelingen, er 
wordt ook gebruik gemaakt van K.I. 
(kunstmatige inseminatie).
Het is hard werken voor de fami-
lie van Brenk. Varkens kennen geen 
weekend en nemen nooit vakantie, 
het gaat altijd maar door. Familie 
van Brenk vindt het fijn om ook 
de ‘gewone burgers’ kennis te laten 
maken met hun biologische bedrijf. 
Ze overwegen dan ook om over enige 
tijd open huis te houden. Enkele jaren 
geleden hebben ze dat ook al gedaan. 

Hier volgen nog wat originele vra-
gen, die de jonge verslaggeefsters aan 
Henk van Brenk gesteld hebben met 
diens antwoorden:

Verslaggeefster Eva Moen:

Wat doet u allemaal op de boerderij? 
Op dit moment halen wij het gras 
binnen voor de dieren in de winter en 
we moeten natuurlijk ook de dieren 
eten geven en allemaal van dat soort 
zaken.
Worden hier vaak biggetjes of kalfjes 
geboren?
Wij verwachten twee keer in de 
maand biggetjes. Vannacht zijn er 
ook weer biggetjes geboren, vanmid-
dag zijn er nog meer geboren. De 
varkens leven hier goed. Ze kunnen 
vrij rondlopen en daarom krijgen ze 
twee biggetjes meer dan varkens die 

een minder leven hebben. 
Vinden de varkens het leuk om zo bij 
elkaar te zitten? 
Ja, een varken is een familiedier, als 
ze alleen in een hok zitten leven ze 
niet gelukkig. 
Wanneer mogen de biggetjes weg van 
hun moeder?
Als ze zes weken zijn mogen ze weg 
van hun moeder en als ze elf weken 
zijn worden ze verkocht en dan groei-
en ze verder op een andere boerderij 
en dan worden ze geslacht.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

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

OOK BEZORGSERVICE

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

v.l.n.r: Florine, Sanne, Eva (in speciale kleding), Gerda en Henk van Brenk. 
Op de achtergrond begeleider Erik Moens.

Wat is zo’n jong biggetje leuk!

Henk van Brenk houdt van zijn
biologische varkens

door Martijn Nekkers

Sinds 15 maart 2008 mag veehouder Henk van Brenk (51) zich officieel biologisch varkensboer noemen. Hij 
voldoet nu aan alle eisen, die door de branche aan de leden worden gesteld. Weliswaar moeten er nog wat 

praktische zaken op het bedrijf worden aangepast maar daarvoor heeft hij nog een jaar de tijd.

Extra bijlage Voorjaarsnota gemeente De Bilt

Vervolg en meer roefel nieuws 
op pagina 5
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

22 juni - 9.30 uur en
Kapel Hollandsche Rading

22 juni - 11.00 uur 
Ds. P. Pannekoek, Groenekan

St. Maartenskerk Maartensdijk
21 juni - 19.00 uur en 

22 juni - 10.30 uur
Woord- en Commhnieviering

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
22 juni - 10.30 uur

Dr. J. van Amersfoort, De Bilt

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

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32
(De Nijepoortschool)

22 juni - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. E. van Baren,

Vriezenveen

Ned. Ger. Kerk Westbroek
22 juni - 10.00 uur

Hr. A. van Hilten, Uithoorn
22 juni - 18.30 uur

Ds. M. Janssen, Utrecht

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

Ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
22 juni - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

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

22 juni - 10.00 uur
Ds. G.J. van den Top, Vorchten

22 juni - 18.30 uur
Kand. G.H. Vlijm, Barneveld

Onderwegkerkje Blauwkapel
22 juni – 9.30 en 10.30 uur

Ds. E. de Boom
Oecumenische dienst

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

21 juni Wereldwinkel
Het is 21 juni a.s. weer de derde zaterdag van de maand en dus staan in 
de hal van Dijckstate de welgevulde verkooptafels van de Maartensdijkse 
Wereldwinkel weer uitnodigend voor u klaar. Zowel in smaakvolle 'food', 
als in originele 'non-food' is er een uitgebreid assortiment. De unieke meer-
waarde is dat alles is ingekocht rechtstreeks bij de boeren en producenten 
in ontwikkelingslanden. Dankzij de unieke fair-tradeformule blijft er zo 
een eerlijk rendement in hun eigen gemeenschap. Mede daardoor zijn zij in 
staat betere omstandigheden te creëren voor hun gezinnen en dorpsgenoten: 
fabriekjes worden geopend, schooltjes gesticht of opgeknapt, coöperaties 
gevormd. Wereldwinkelen is een effectieve en menswaardige vorm van 
ontwikkelingshulp. Mogen we u aanstaande zaterdag ons aanbod laten 
zien? U treft ons in Dijckstate tussen 10.00 en 16.00 uur.

Week van het Luisterboek
De bibliotheken van de gemeente De Bilt staat van 25 juni t/m 6 juli 2008 in 
het teken van de Week van het Luisterboek. De zomervakantie met de lange 
autoritten staat voor de deur en dat betekent voor veel mensen meer tijd 
voor lekker lezen of luisteren. Met een luistercd maakt u uw autorit extra 
spannend, romantisch of juist lachwekkend. Een luistercd kunt u natuurlijk 
ook lekker thuis op de bank, op het strand of in de tent beluisteren.
De bibliotheken hebben naast luisterboeken voor kinderen ook voor vol-
wassenen een ruime collectie; thrillers, historische romans, literaire romans. 
Tevens heeft de bibliotheek een ruime keuze in boeken op daisyrom 
(gesproken boeken). Een daisy-speler is ook te leen in de bibliotheek. Voor 
meer informatie kunt u terecht op onze website www.bibliotheekdebilt.nl

Vergadering Cliëntenraad
Sociale Zaken 

De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt vergadert op woensdag 25 juni in 
de Gakpézaal van Gemeentehuis Jagtlust, Soestdijkseweg Zuid 172 te Bilt-
hoven. Iedereen die een bijstandsuitkering ontvangt en andere belangstel-
lenden kunnen deze vergadering bijwonen en zijn van harte welkom tijdens 
het openbare gedeelte van 11.00 tot 12.00 uur. 
In dit deel van de vergadering kunt u uw ervaringen met de dienstverlening 
van de Regionale Sociale Dienst aan de Cliëntenraad melden. 
Informatie via het Secretariaat: Tel.: 06 27364542. E-mail: cliëntenraad-
debilt@yahoo.com 

Calabrië-Zending
De Calabrië-Zending is een kleine internationale organisatie, die al ruim 40 
jaren in het zuiden van het grote land Italië werkt. Calabrië is de ‘teen van 
de laars’. Door de jaren heen is veel sociaal werk verricht; er is bijvoorbeeld 
een kinderhuis gesticht. Daarnaast wordt het Evangelie verkondigd en zijn 
er gemeenten opgericht.
Het echtpaar Reinier en Anneke van Gent werkt hier nu ruim 40 jaren. 
Zij vertellen over dit werk woensdagavond 25 juni bij de Evangelische 
Gemeenschap in Bilthoven om 19.30 uur in de Poolsterschool, Poolsterlaan 
2 in Bilthoven. Belangstellenden zijn van harte welkom. 
U wordt met koffie verwelkomd, gezelligheid is een trefwoord en er is 
gelegenheid tot vragen stellen aan de familie Van Gent. Voor inlichtingen, 
tel. 030 6035463 (Ina) of tel. 030 2283034. 

Buurtdag Tolakkerweg
Zaterdag 28 juni organiseert bewonersvereniging Tolakkerweg e.o. in Hol-
landsche Rading de jaarlijkse buurtdag voor alle bewoners aan de Westkant 
van Hollandsche Rading.
Op het programma staan o.a. een Ledenvergadering van de bewonersver-
eniging in het bijgebouw van de Adventkapel, Tolakkerweg 14, een voet-
baltoernooitje voor de schoolgaande jeugd op het ‘rechte rondje’ oftewel 
het ‘vierkantje’. Inlichtingen en aanmelding bij Jeroen van der Berg (Tel: 
035 5772219). Voor alle deelnemers is er een leuk aandenken. Vanaf 18.00 
uur is er de jaarlijkse ‘Buurtborrel’ met live muziek. Voor deze muzikale 
omlijsting zorgt Ebbe Rost van Tonningen, die enkele nummers zal spelen 
op zijn accordeon. Alle bewoners van de Tolakkerweg en de omliggende 
straten zijn van harte welkom.

ANBO gaat rondje
door de polder 

Dinsdag 24 juni gaat de ANBO afd. De Bilt-Maartensdijk een dag naar 
de Noordoostpolder. Begonnen wordt bij een fruitkwekerij in Luttelgeest. 
Na de koffie aldaar is er een rondleiding op het bedrijf en tevens een 
videopresentatie over de kwekerij. Na afloop kan de boerderijwinkel nog 
worden bezocht. Hierna wordt de reis vervolgd naar Tollebeek, waar de 
lunch wordt gebruikt om daarna verder te rijden naar Kraggenburg, waar 
ingescheept wordt voor een circa twee uur durende boottocht naar o.a. het 
Zwarte Meer. 

Om circa 18.00 uur is het reisgezelschap weer terug in De Bilt. Deelnemers 
uit Maartensdijk kunnen, op verzoek, per auto vanaf Dijckstate naar Biltho-
ven en na de reis weer terug worden gebracht. De deelnemersprijs bedraagt 
35 euro. Aanmelding kan door overschrijving van dit bedrag op giro 26260 
t.n.v. ANBO-reiscommissie te Bilthoven. Info: tel. 030 2280101 t.n.v. de 
heer Dingemanse.

Spreekuur Maatschappelijk werk 
Op donderdag 19 juni houdt Lia Hottinga van Vitras weer spreekuur in het 
wijkservicecentrum Mens. Als u met vragen of problemen zit, kunt u bij Lia 
terecht. Niet alleen bij spanningen in het gezin, opvoedingsvragen, depres-
sieve klachten, rouwverwerking of echtscheiding, maar ook als u tobt met 
geldzaken, werk of een instantie. Heeft u dergelijke vragen of problemen, 
blijf er dan niet mee rondlopen, maar kom langs op het spreekuur!
Het wijkservicecentrum Mens is gevestigd in Buurthuis ’t Hoekie aan de 
Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt. Het is iedere ochtend bereikbaar 
via de helpdesk op telefoonnummer 2217550. Op dit nummer kunt u Lia 
ook bereiken tijdens haar spreekuur, maar natuurlijk kunt ook gewoon bij 
haar langs komen.

Maarten van Dijk is met recht een ambachtsman te noemen. Zaterdag was 
hij aanwezig op de Oude Ambachtenmarkt op het Maertensplein en wie 
iets technisch over een speciale nippel, velg of spaak vroeg kreeg een heel 
specifieke en nauwkeurige uitleg. Ook andere ambachtslieden lieten graag 
zien wat hun vak inhoudt [MD].

Oude Ambachtenmarkt

Geboren
14 juni 2008

Lydia
  

Dochter van
Danny & Marja Copier-Mulder

Pr. Willem Alexanderplantsoen 43
Maartensdijk
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De Natuur en Milieufederatie Utrecht en LTO Noord provincie Utrecht maken zich zorgen 
over de vele initiatieven voor golfbanen in de provincie Utrecht. Op dit moment tellen zij 
meer dan acht serieuze initiatieven in de provincie, die vaak in strijd zijn met het provinci-
ale beleid. Een golfbaan vraagt veel ruimte en heeft een grote landschappelijke impact. De 
organisaties vragen de provincie daarom strenger toe te zien op de aanleg van golfbanen. 
Opvallend is dat veel van de golfbanen gepland worden op locaties die in strijd zijn met 
het streekplan. De golfbanen liggen in gebieden die specifiek voor de landbouw zijn 
aangewezen. Ook zijn meerdere golfbanen gepland in een Nationaal Landschap. De grote 
vraag naar grond voor golfbanen gaat ten koste van landbouwgrond en van de aanleg van 
nieuwe natuurgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en recreatiegebieden bij 
de steden. Grond kan immers maar één keer worden gebruikt. De vele initiatieven voor 
golfbanen remmen het tempo van realisering van de EHS en in samenhang daarmee de 
verbetering van de landbouwstructuur.

Op dit moment
Er zijn op dit moment initiatieven voor een nieuwe golfbaan of uitbreiding van een bestaan-
de baan bij Maartensdijk, Kamerik, Vianen, Langbroek, Leusden, Bunnik, Haarzuilens, 
Montfoort en Hoogland West. In het Noorderpark, Loenen, Eemnes en Wilnis worden op 
dit moment al golfbanen aangelegd of vergroot. Een golfbaan vraagt veel ruimte; voor 
een 18 holes golfbaan is minimaal 50 hectare grond nodig. Indien de golfbaan ook een 
bijdrage moet leveren aan landschap, 
natuurwaarden en recreatief medege-
bruik, is minstens 70 hectare vereist. 

Meer sturen
De Natuur en Milieufederatie Utrecht 
en LTO Noord vragen het bestuur van 
de provincie Utrecht om meer te stu-
ren op de locaties voor golfbanen. Zij 
worden hierin gesteund door Staats-
bosbeheer, Het Utrechts Landschap, 
Natuurmonumenten, IVN Consulent-
schap Utrecht en Landschap Erfgoed 
Utrecht. Het is van belang dat de pro-
vincie haar eigen beleid goed uitvoert 
én actiever onder de aandacht brengt 
van gemeenten zodra initiatieven voor 
golfbanen opduiken.

Kort na de zomer zal het college een 
onderzoek (laten) doen onder alle 
burgers van De Bilt naar de wense-
lijkheid van een nieuwe golfbaan. 
Wethouder Arie-Jan Ditewig van 
ruimtelijke ordening deed deze toe-
zegging jl. donderdagavond tijdens de 
goed bezochte commissievergadering 
Openbare Ruimte, waarin het col-
legevoorstel ‘Wenselijkheid golfbaan 
ten oosten van A27’ werd besproken. 
Volgens B en W is het gebied Prinsen 
West, ten zuiden van Maartensdijk, 
een mogelijke ontwikkellocatie voor 
een golfbaan. 

Twijfel
De commissieleden twijfelen. ‘U 
slaat een stap over. Is hier wel draag-
vlak voor? Willen we dit grote gebied 
onttrekken aan een landbouwgebied’, 
vroeg Desiree Schmalschläger (GL/
PvdA) zich af. Er werd door meer dan 
10 personen ‘ingesproken’. Vertegen-
woordigers van allerlei organisaties, 
waarvan de meesten tegen waren, 
droegen allerlei redenen aan, waarom 
het collegevoorstel van tafel zou kun-
nen en moeten.
De commissie wil na de uitslag van 
het wenselijkheidonderzoek het colle-
gevoorstel voorleggen aan de gemeen-
teraad. Het voorstel van het College 
van B en W over de wenselijkheid 

van een golfbaan op Prinsenlaan west 
ten zuiden van Maartensdijk wordt 
van de agenda gehaald. De weer-
stand tegen het plan is dermate groot 
dat de voorgestelde behandeling op 
de raadsvergadering van 26 juni a.s. 
wordt uitgesteld tot na de zomer. 

Groene Werklunch
Een groot aantal belangstellenden 
volgde vorige week donderdagavond 
de bespreking op het gemeentehuis 
en velen vertelden zich te hebben 
verbaasd over de stuntelige reac-
ties van wethouder Diteweg, die het 
plan verdedigde. De Socialistische 
Partij (SP), die tegen het plan van 
de golfbaan is, organiseerde daarna 
zaterdag jl. in het Groenhorstcollege 
in Maartensdijk een ‘groene werk-
lunch’ met genodigden. Het doel was 
elkaar te informeren en eventueel tot 
een gezamenlijk standpunt te komen. 
Een tiental aanwezigen, waaronder 
bestuurs- en raadsleden van de SP, 
de voorzitter van de stichting Behoud 
Prinsenlaan en Ommelanden, de 
voorzitter van de moestuinvereniging 
Tuinmaar en deskundigen van Natuur 
en Landschap, gaven hun mening en 
deden suggesties.

Bangmakerij
Het meest besproken onderwerp 

vormde het alternatief van woning-
bouw als een golfbaan zou worden 
afgewezen. De deelnemers waren het 
er over eens dat de keuze tussen 
golfbaan of huizenbouw alleen maar 
bangmakerij is. Ter ondersteuning 
hiervan waren bij de uitnodiging voor 
de werkbespreking een viertal stellin-
gen gevoegd van de Werkgroep Das-
sen van de Utrechtse Milieufederatie 
NMU. Die stellingen zijn in het kort:
1.  De aanleg van een golfbaan binnen 

de primaire dassenvoedselgebie-
den in de provincie Utrecht is niet 
mogelijk omdat er op grond van de 
Flora- en Faunawet geen onthef-
fing kan worden verleend.

2.  Grootschalige woningbouw binnen 
de primaire dassenvoedselgebie-
den in de provincie Utrecht is niet 
mogelijk omdat er op grond van de 
Flora- en Faunawet geen onthef-
fing kan worden verleend. 

3.  De Flora-en Faunawet en de Con-
ventie van Bern beschermen grote 
delen van het landelijk gebied rond 
Groenekan en Maartensdijk tegen 
verstedelijking en andere bedrei-
gingen, omdat er een uitgestrekt 
dassenleefgebied ligt met daarin 
primaire dassenvoedselgebieden.

4.  De zoeklocaties voor een golfbaan 
in Prinsen west/oost in Maartens-
dijk liggen binnen primair dassen-

voedsel- en leefgebied. De Flora- 
en Faunawet staat niet toe dat op 
deze locatie een golfbaan wordt 
aangelegd omdat het nadelig effect 
op de (voedselsituatie voor) getrof-
fen burchtpopulaties niet kan wor-
den opgeheven.

Instandhouding noodzakelijk  
‘De ruimte, die een 18-holes golfbaan 
in beslag neemt is fenomenaal. Is gro-
ter dan de kern van Maartensdijk’ zei 
voorzitter Mekel van Tuinmaar. ‘Nee, 
wij zijn niet bang voor golfballetjes in 
de tuinen maar voor de waterstand.’ 
De informatie van de deskundigen 
over de geschiedenis van bijzondere 
diersoorten en de gevaren voor de 
instandhouding ervan was eveneens 
interessant. De biologen Ton Meijer 
en Hans Vink vertelden dat het wet-
telijk beschermde gebied tussen Hol-
landsche Rading en Groenekan het 
beste voedselgebied is voor dassen. 
Zij hebben vrij veel hectaren nodig 
want per nacht consumeert een das 
wel driehonderd wormen. De instand-

houding van de populatie is nood-
zakelijk. Toen in 1983 hier een das-
senburcht werd ontdekt was dat een 
sensatie in Nederland, waarna er voor 
driekwart miljoen in is geïnvesteerd. 

Kennis en argumenten
Voor zover bekend, is het beleid 
van de provincie Utrecht er momen-
teel niet op gericht om grootschalig 
woningbouw te plegen in delen van 
het Noorderparkgebied. Maar omdat 
vooral politici weten dat er onver-
wachte trucs uit de hoge hoed kun-
nen komen is het nodig om alert te 
blijven en ervaringen van soortgelijke 
weerstandsacties elders te verzame-
len. Daarbij moet de voorlichting 
worden opgevoerd want het blijkt dat 
gemeenteraadsleden van andere par-
tijen niet eens op de hoogte zijn van 
golfbaanplannen. Voorgesteld werd 
om te blijven zoeken naar een oplos-
sing. ‘Wij kunnen niet beslissen maar 
wel kennis en sterke argumenten aan-
leveren.’

Besluit golfbaan uitgesteld
door Kees Pijpers

Het realiseren van een nieuwe golfbaan ten zuiden van Maartensdijk is in ieder geval even uitgesteld. Eerst 
moet er een onderzoek worden uitgevoerd of de Biltse bevolking zo’n volwaardige 18-holes golfbaan wel wil. 

Pas als duidelijk is wat de bevolking wil, kan er worden gekeken naar de mogelijkheid van 
een golfbaan in de gemeente. 

Een groene werklunch in het Groenhorstcollege.

golfbanen.ptp

Tijdens de persbijeenkomst op dinsdag 10 
juni gaf wethouder Bert Kamminga een tus-
senstand van de gang van zaken bij de ont-
wikkeling van een dorpshuis in Hollandsche 
Rading. Bureau Laagland’advies heeft in 2006 
de functies die het dorpshuis zou moeten kun-
nen huisvesten onderzocht. Daarbij is niet 
gekeken naar de ruimtelijke inpasbaarheid van 
het nieuwe dorpshuis in de dorpskern en de 
financiële haalbaarheid. Op 24 januari 2008 
besloot de gemeenteraad ook daarvoor krediet 
beschikbaar te stellen.

Het vervolgonderzoek is uitgevoerd door 
adviesbureau DHV uit Amersfoort, in com-
binatie met SVP Architectuur en Stedenbouw. 
Een belangrijke randvoorwaarde daarbij was 
dat de grondexploitatie budgetneutraal moest 
zijn. Dat betekent dat het plan moet worden bekostigd uit de opbrengsten die in het plan worden gege-
nereerd. Deze randvoorwaarde is niet haalbaar gebleken. De gemeenteraad heeft echter uitgesproken 
dat het hebben van een dorpshuis tot de essentiële voorzieningen voor de leefbaarheid van de kernen 
gerekend moet worden. De raad heeft ook aangegeven dat een gymnastiekzaal tot de basisvoorzienin-
gen behoort. Bureau Laagland’advies stelt eveneens dat je geen dorpshuis zonder een gymnastieklokaal 
moet bouwen. Niet alleen voor de aanwezige school, maar ook voor allerlei andere activiteiten in het 
dorp. ‘Hun conclusie spoort dus met de uitgangspunten van de raad’, aldus Kamminga. 

Adviesbureau DHV en SVP Architectuur en Stedenbouw komen in hun onderzoeksrapport tot de 
conclusie dat het door het project zelf terug verdienen van de investeringskosten niet haalbaar is. ‘De 
bewoners van Hollandsche Rading zijn hiervan op de hoogte’, vertelt wethouder Kamminga. ‘Bij het 
eerste concept is al duidelijk gemaakt dat het zo niet gaat.’ Er zijn twee basismodellen. Het tekort 
varieert van 300.000 tot 3,1 miljoen euro. Met de raad wordt overlegd hoe het tekort verminderd kan 
worden. Bij het woningbouwproject is niet uitgegaan van 30 procent sociale woningbouw, zoals in de 
woonvisie is aangegeven. ‘Als daaraan voldaan wordt is het tekort nog veel hoger. De woningen zijn 
in de vrije sector te realiseren. We zoeken nu naar medefinanciers’, aldus de wethouder. Hij hoopt daar 
in het najaar meer duidelijkheid over te krijgen. ‘De primaire opdracht was in het derde kwartaal met 
tenminste twee varianten te komen. Dat is het tweede kwartaal geworden, dus er is wat tijdwinst. ‘Ik 
hoop dat eind dit jaar de definitieve resultaten bekend zijn. Dan zal blijken of de raad het plan financieel 
rond heeft kunnen krijgen.’

Wethouder Bert Kamminga licht de resultaten van 
het onderzoeksrapport toe.

Tussenstand Dorpshuis Hollandsche Rading
door Guus Geebel

LTO Noord en de Natuur- en Milieufederatie 
Utrecht bundelen krachten

Groene organisaties bezorgd over groeiend aantal golfbanen in Utrecht
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BOEREN JONG 
BELEGEN

HEERLIJKE ORIGINELE 
GRIEKSE FETA

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 19 juni 
t/m woensdag 25 juni

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

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK VOORDEEL HELE WEEK

Varkens verse worst
Slavinken
Gehaktballen
Gehaktschnitsels

Ribkarbonade,
Haaskarbonade of 
Kipfilet

Gegrilde 
kippenbouten

6 halen / 5 betalen

6 halen / 5 betalen1 Kg. 6.49

1 Kg.
100

gram9.80 1.39

SALADETRIO

3x100
gram 2.98

Grillworst salade
Sellery salade
Ei-bieslook salade

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

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

Fries Suikerbrood
Nu € 1,95

(normaal € 2,25)

Oranjesoezen
al ons oranje gebak

4 + 1 gratis

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

nagelstyliste
06 - 14 43 34 81

maertensplein 26
3738 gK  maartensdijk
godzpete@hotmail.com

De h
ele maand

juni 

10% korting

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

Geopend maandaG t/m vrijdaG 8.30-17.00 uur

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

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

Andijvie ................... 400 gram 0,69

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

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

...........................................

Perssinaasappels ............. 2 kilo 1,99

Kersen ..................... 500 gram 1,99

Nectarines  .................. 10 voor 2,98

Galia Meloen ....................nu 1,79

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

Vers gesneden

Verse

Kom proeven

Hollandse

literbak 3,95

Verse 
Aspergessoep

100 gram 0,99

Varkenhaas +
gebakken aardappels

100 gram 0,99

Verse Ravioli in
tomatensaus 

100 gram 0,79
Snijbonen schotel

De allerbeste

Zoete

super van smaak!!

De allerbeste

Grote

Nieuw oogst Clementines en
wilde perzikken!!

zeldzaam
lekker!!

de laatste keer

 



Sarah, Marlies en Amber zijn alle drie 
leerlingen van de Groen van Prinste-
rerschool in De Bilt. Samen met nog 
drie andere klasgenootjes komen zij, 
begeleid door twee volwassenen op 
het redactieadres van De Vierklank 
aan de Koningin Wilhelminaweg 461. 
Er wordt hen van alles verteld over 
De Vierklank en zij krijgen ook een 
exemplaar van de uitgave van deze 
woensdag. In de studio laat Jur hen 
op het beeldscherm alles zien over de 
opmaak van een krant en beantwoordt 
hij al hun vragen op een enthousiaste 
wijze. Vervolgens splitst het gezel-
schap zich naar respectievelijk een 
biologische boerderij aan de Ruigen-
hoeksedijk en naar het Psychologisch 
Adviesbureau aan de Veldlaan. Daar 
vertelt Sylvia enthousiast over haar 
werk, luisteren de drie dames geboeid 
en vragen zij voor hun eigen bijdra-
gen honderduit.

Eerste keer
Sarah, Marlies en Amber komen voor 
het eerst bij een psychologe. Syl-
via vraagt hen, of ze weten, wat 
een psychologe eigenlijk doet: ‘Die 
helpt mensen’, is het allesomvattende 
antwoord. ‘Mensen, die bijvoorbeeld 
een kind hebben met leerproblemen 
of die niet zo goed kan slapen’, zo 
wordt hun antwoord verduidelijkt. 
Ook ouderen, die ander werk willen 
en bij het zoeken daarbij hulp nodig 
hebben kunnen bij haar terecht.
Op de vraag van de jongelui, wat je 
daaraan kunt doen komt een spontaan 
antwoord: ‘Mensen denken vaak, dat 
psychologen veel praten, maar het 
tegendeel is waar. Psychologen moe-
ten juist veel luisteren. Ik vraag dan 
bijvoorbeeld wat ze zoal doen op een 
dag, wat ze eten, hoeveel ze slapen en 
waar ze zich zorgen over maken. En 
dan kunnen we bijvoorbeeld samen 
zoeken naar oplossingen. Probeer dit 
eens of denk daar eens aan’.

Alles
De vraag of zij alles opschrijft beant-
woordt Sylvia bevestigend. ‘Dat is 
ook wel prettig, omdat meestal men-
sen een paar keer komen. De eerste 
keer vinden ze het vaak een beetje 
spannend en zijn ze wat nerveus. Dat 
gaat andere keren meestal wat beter 

en daarom is het ook goed dat alle-
maal op te schrijven’.
Ook willen de bezoeksters weten, hoe 
vaak mensen moet komen. Sylvia ver-
telt dat dit heel wisselend is en sterk 
afhankelijk is van het probleem en of 
dat probleem al lang aanwezig was. 
Een gemiddelde behandelingsduur bij 
slaapproblemen kan bijvoorbeeld een 
week of zes zijn. Ze verduidelijkt, dat 
een psychologe geen medicijnen mag 
voorschrijven. Een dokter mag dat 
wel: ‘en dan is het morgen over, maar 
het komt ook weer terug’, zo voegt ze 
er aan toe. 
‘Moet je ervoor studeren om psycho-
loog te zijn’? Sylvia vertelt, dat ze zes 
jaar aan de universiteit heeft gestu-
deerd en ook stages moest lopen; 
bijvoorbeeld bij scholen voor speciaal 
onderwijs. 

Testen
Sylvia vertelt dat zij ook veel met 
testen werkt. Leerlingen van groep 
acht van de basisschool willen vaak 
geholpen worden bij het zoeken naar 
de juiste vervolgopleiding of ande-
ren, die al even op het voortgezet 
onderwijs zitten, willen graag een 
advies bij hun beroepskeuze. Kinde-
ren komen de eerste keer altijd met 
hun ouders en volgende keren altijd 
alleen. In die gevallen gaat het toch 
om hen.
Er zijn ouders, die een probleem heb-
ben, terwijl de kinderen dat niet heb-
ben. Als een CITO-toets op de basis-
school een andere vervolgopleiding 
aangeeft, dan de ouders verwachten, 
dan komen die ouders hier in de hoop, 
dat ik met een test bij hun kind iets 
anders zou adviseren. Vaak genoeg 
is het resultaat aan de CITO gelijk en 
het probleem van de ouders daarmee 
niet opgelost. 

Leuk
Op de vraag waarom dit leuk werk 
is, antwoordt Sylvia spontaan: 
‘Omdat het meestal goed afloopt. 
Soms gebeurt het, dat mensen dingen 
horen, die ze niet verwacht hadden, 
maar bijna altijd accepteert men dat’. 
Sylvia geeft ook les aan opleidingen, 
waar mensen leren (moeten) hoe ze 
met kinderen of ouders met proble-
men om moeten gaan. Ook heeft ze 

zelf wel eens een tijdje voor de klas 
op een basisschool gestaan. Ze vindt 
haar werk nog steeds leuk: ‘Anders 
zou ik het ook niet meer doen. Dan 
zou ik zelf naar een psychologe moe-
ten gaan om advies te krijgen voor 
ander werk. Dat is nog steeds niet het 
geval’. 

Sarah heeft een verslag geschreven:
Op woensdag 11 juni was het roefel-
dag. Wij mochten een kijkje nemen bij 
De Vierklank. 
We mochten een interview houden 
met Psychologe Sylvia.
Sylvia helpt kinderen met problemen. 
Bijvoorbeeld kinderen bij wie het niet 
goed gaat op school of die gepest 
worden, die kan Sylvia dan helpen 
met zelfvertrouwen. Ook vertelde Syl-
via dat er veel ouders kwamen zonder 
hun kind, die dan problemen hadden 
met hun kind, ruzie of dat ze niet 
weten hoe ze met hun kind om kun-
nen gaan. Ze heeft ook wel eens dat 
ze kinderen niet kan helpen maar 
dat komt niet vaak voor. Sylvia gaat 
er soms ook even tussenuit, want ze 
krijgt veel te maken met problemen. 
Ik vond het heel erg leuk bij De Vier-
klank. 
Sarah de Winkel

Verslaggeefster Florine Kits van 
Heijningen:
Mist u soms niet de dingen die men-
sen in een stad meemaken? 
Niet echt, wel mis ik de vakanties 
want mensen die geen boer zijn 
kunnen zo op vakantie gaan terwijl 
wij dat niet kunnen want we kunnen 
niet zomaar de dieren achterlaten. 
Als u nu iets bij uw boerderij zou 
mogen voegen, wat zou dat dan 
zijn?  
We hebben wel eens aan een cam-
ping gedacht, maar dat is echt te 
veel werk want alleen al met de 
boerderij werken we zeven dagen 
per week en als er dan ook nog 
een camping bij komt is dat echt 
te veel. 

Vindt u het belangrijk dat uw eten 
zelf ook biologisch is?  
Deels wel en deels niet.

Verslaggeefster Sanne van der 
Wal:
Wat ga je doen als je wilt stoppen 
met werken? 
Dan word ik hobbyboer want ik 
houd veel van mijn dieren. 
Wat krijgen de dieren bij jullie te 
eten? 
Ze krijgen vier soorten eten: een 
soort voer voor als de moederdie-
ren zwanger zijn, een tweede als de 
jongen net zijn geboren, en daarna 
nog twee anderen. Soms zijn dat 
paardenbrokken en hondenbrok-
ken, ook voor mijn varkens. 
Wat gebeurt er met de poep van 
jullie dieren, de koeien en de var-
kens? 
Die gebruik ik voor het bemesten 
van mijn eigen land en wat ik over-
houd dat verkoop ik als meststof 
voor de tuin dus voor gras, planten 
en bomen.
Hoe kun je zien hoe een varken zich 
voelt? 
Als een varken een mooie stevige 
krul in zijn staart heeft dan voelt hij 
zich goed en gezond. Als de staart 
een beetje slap hangt voelt hij zich 
niet zo lekker. Als een varken cha-
grijnig is bijt hij/zij nog wel eens in 
de staart van een ander varken.

 De Vierklank 5 18 juni 2008

Vervolg van pagina 1

Moederzeug met haar kleintjes.

Het varken heeft ook belangstelling voor het bezoek.

Roefelen bij psychologe
door Henk van de Bunt 

Psychologe Sylvia van der Laan in Groenekan geeft advies, onderzoekt en begeleidt kinderen, jongeren en/
of ouders. In haar praktijk aan de Veldlaan vertelt zij op verzoek uitvoerig over haar werk. Ze doet dat niet 
alleen aan de verslaggever van De Vierklank, maar ook aan drie ‘journalisten in spe‘, die haar vorige week 

woensdag 11 juni tijdens de Roefeldag 2008 bezochten.

Sarah, Marlies en Amber kwamen 
voor het eerst bij (een) psychologe 
Sylvia.

Voor alweer de veertiende keer brach-
ten 2de klassers van het Groenhorst 
College uit Maartensdijk een bezoek 
aan Polen in het kader van de uitwis-
seling met leeftijdgenoten uit Mies-
cisko. Na een voorspoedig verlopen 
reis werd de groep zondag 25 mei jl. 
hartelijk ontvangen door de plaatse-
lijke bevolking, die in groten getale 
ter begroeting was uitgelopen. 
De leerlingen verbleven in gastge-
zinnen en genoten van een fantas-
tische verzorging. De gastvrijheid 
heeft op de gehele groep grote indruk 
gemaakt. De communicatie verliep 
in het Engels, Duits, zelfs een beetje 
Pools of met handen en voeten. Het 
was een nuttige ervaring om te mer-
ken hoe men op deze manier redelijk 
gemakkelijk kan communiceren met 
buitenlandse leeftijdsgenoten.

Allereerst werd er een bezoek gebracht 
aan Biskupin (openluchtmuseum) en 
Gniezno (bowlen en winkelen). De 
volgende dag was er een programma 
in Poznan, waar een leerzaam bezoek 
werd gebracht aan een voormalig 
concentratiekamp met bijbehorend 
museum. Aansluitend ging men nog 
rodelen en midget golfen.

De ochtend van de derde dag stond 
in het teken van gezamenlijke activi-
teiten op school, waarbij in gemengd 
Pools-Nederlandse groepen elkaar 
iets geleerd werd over Pools en 
Nederlands. Dit leidde tot nogal wat 
hilariteit, maar daarnaast ook tot veel 
gezelligheid. Aansluitend werd er in 
dezelfde groepsamenstelling nog wat 
gesport. 
’s Middags werd de omgeving van 
Miescisko bezocht en werd er bij-
voorbeeld een bijzonder monumen-
taal houten kerkje bezichtigd; een 
kerkje, waarvan er in Nederland geen 
gelijke te vinden is. ’s Avonds werd 
het verblijf gemoedelijk afgesloten in 
het tot disco omgebouwde plaatselijk 
dorpshuis. Donderdag 29 mei om 
21.30 uur keerden leerlingen en lera-
ren voldaan en vermoeid op school 
terug.

Het was dit keer wel een zeer bij-
zondere reis; vooral voor sportle-
raar J. van Belsen. Hij ging voor de 
allerlaatste keer mee omdat hij met 
pensioen gaat. Hij heeft vanaf 1995 
met bijzonder veel plezier en grote 
inzet bijna 600 leerlingen naar Polen 
begeleid.

Gymleraar J. van Belsen (linksboven) heeft vanaf 1995 bijna 600 leerlingen 
op bezoek naar Polen begeleid.

Groenhorst College
bezoekt Miescisko



Adverteren in de Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92
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 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.

Supergrote lavendel  xxxl  14,95

xxl lavendel  4,95

Rozen 20 voor  5,75

Geurige freesia's   2,95

Pioenen bos (5)  4,95

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

t/m 5 juli alle 
Calvin Klein en 
alle Lancôme 

producten met 

20% 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
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Bekendmaking en mededeling

Gedeputeerde staten hebben op 6 mei 2008 een verkeersbe-
sluit genomen voor de provinciale weg N417 in de bebouwde 
kom in de gemeente de Bilt, kern Hollandse Rading. Dit 
besluit is bekendgemaakt in de Vierklank van 18 juni 2008 en 
treedt in de plaats van de publicatie die 14 mei in de Biltse en 
Bilthovense Courant is gepubliceerd.

Om de oversteekbaarheid van de N417 in de kern Hollandse 
Rading te verbeteren zal de voetgangersoversteekplaat ter 
hoogte van kmpunt  8,1 verplaatst worden naar kmpunt 7,94. 
Ook zal een nieuwe voetgangersoversteekplaats aangelegd 
worden ter hoogte van kmpunt 7,45.

Het besluit ligt ter inzage op het provinciehuis, 
Pythagoraslaan 101 te Utrecht en is in te zien tijdens 
kantooruren, na afspraak. Afspraak en informatie bij 
ing. Y. Kroon – van den Berg, tel. 030-2582713.

Rechtsbescherming
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken 
bij gedeputeerde staten binnen zes weken na de datum van 
de bekendmaking in dit blad (op 18 juni 2008). Het bezwaar 
dient te worden gericht aan gedeputeerde staten van Utrecht, 
t.a.v. de secretaris van de Adviescommissie GS Postbus 
80300, 3508 TH Utrecht.
Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar) en de 
afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere bepalingen over bezwaar) 
van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing.
Indien bezwaar is gemaakt kan ook om een voorlopige 
voorziening worden gevraagd, als er tijdelijke maatregelen 
nodig zijn waarmee niet tot de beslissing op het bezwaar-
schrift kan worden gewacht. Het verzoek moet worden 
gedaan bij de Voorzieningenrechter van de sector Bestuurs-
recht van de rechtbank te Utrecht, Postbus 13023, 3507 LA te 
Utrecht. Daarbij is een griffi erecht verschuldigd van € 145,- 
voor een natuurlijk persoon en € 288,- voor een rechts-
persoon. Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is 
van toepassing.

N.B.
Dit besluit laat de eventuele toepassing van de Wegen-
verordening provincie Utrecht 2004 onverlet.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C8 2.2 HDIF MPV 7 PERS, ROUGE LUCIFER, CLIMATE C, ABS, ER, CV,
SB, CRUISE C, PARKEERS, REGENS, RAD/CD, ................................................................... `03 €. 16.500,-

PEUGEOT
206 2.0 XSI, ICELAND BLUE, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, LMV,
HALF LEDER, RAD/CD, MLV, 114000KM ................................................................................ `00 €. 7.950,-
306 1.6 BREAK NAVIGATION, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV,
RAD/CD/NAVI, ESP, MLV, TREKH, REGENS, 47000KM ......................................................... `02 €. 7.400,-
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 XS 2.0 16V SW PACK AUT4, PAARS MET, CLIMATE C, LMV,RAD/CD WISS,
LEDER ALCANTARA, ABS, CRUISE C, AFN TREKH, CV, ER, 54000KM ................................ `06 €. 22.750,-
307 2.0 16V CC, ROUGE LUCIFER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, HALF LEDER,
CRUISE C, RAD/CD WISS, PARKEERS, REGENS, AFN TREKH, 92000KM ........................... `04 €. 18.950,-
407 SW XR 2.0 HDIF 16 PACK, D BLAUW MET, LEDER INT,
CRUISE C, CLIMATE C, PARKEERS, RAD/CD/NAVI, ABS, ER, CV, SB, 147000KM ............... `05 €. 16.250,-
407 SW 1.8 16V PACK G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, MLV
ABS, RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, TREKH, AIRBAGS, REGENS, 167000KM ................. `05 €. 14.250,-
607 2.2 16V 160 PK, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,
RAD/CD WISS/NAVI, LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137000KM .......................................... `01 €. 9.950,-

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 C5 1.8 16V AUT4 /NAVI, ZWART MET, NAVI KLEUR, ER,
CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, ABS, REGENS, 98000KM ....................................................... `04 €. 13.500,-
CITROËN XANTIA 1.8 16V PALLS, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C,
ER, CV, SB, TREKH,RAD/CD, AIRBAGS, 127000KM .............................................................. `99 €. 4.750,-
CITROËN C5 2.0 16V BREAK, ICELAND BLUE, ER, CV, SB, ABS,
AIRBAGS, CLIMATE C, LMV, REGENS, TREKH, 140000KM .................................................. `02 €. 7,950,-
CITROËN C5 BREAK 1.8 16V, ZILV GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB,
CLIMATE C, RAD/CD/NAVI KLEUR, AFN TREKH, REGENS, ABS, 70000KM ......................... `04 €. 14.000,-
RENAULT VEL SATIS 3.5 V6 AUT LPG G3, D GRIJS MET, ABS, ER,
RAD/CD WISS/NAVI, CRUISE C, CLIMATE C, LMV, MLV, LEDER INT, REGENS, 190000KM . `02 € 12.500,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, MLV, 86000KM ........................................................................................... `02 € .7.950,-
FORD WINDSTAR MPV 7 PERS AUT, GROEN MET, CLIMATE C, ABS, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, ESP, CRUISE C, APK T/M FEB 2009, 180000KM ....................................... `98 € .5.250,-

BUDGET CARS
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW APK, ................................................ `96 €. 2.250,-
PEUGEOT 106 1.1I 5DRS, GROEN MET, ZONNEDAK, RAD/CD, 138000KM .......................... `94 €. 1.950,-
RENAULT 4 TL, D BLAUW, GEEN ROEST, APK, .................................................................... `84 €. 950,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Dagelijks geopend 10.00 - 22.00 uur

laatste entree 20.30 uur.

www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, Bilthoven,

030-2281154, 06-20963766

MIDGETGOLF BILTHOVEN
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Agenda
Bingo
Vrijdag 20 juni om 14.15 uur wordt 
er bingo gespeeld in de recreatie-
ruimte van Dijckstate in Maartens-
dijk. U bent van harte welkom op 
deze gezellige middag voor een 
praatje en gezelligheid. Mw. Henny 
Bakker laat de bingoballetjes weer 
rollen. Er zijn weer leuke zomerse 
prijsjes te winnen!

Optreden
Het duo ‘Melodia' sluit het muzika-
le seizoen 2007/2008 af. Zij spelen 
en zingen donderdag 26 juni allerlei 
gezellige oude meezingliedjes van 
o.a. Wim Sonneveld, Amsterdamse 
medleys en ook liedjes van deze 
tijd van Frans Bauer, André Hazes 
en Benny Neyman. Een programma 
voor elk wat wils, vol sfeer en 
gezelligheid. Beleef dit muzikaal 
avondprogramma met ‘Hollandse 
meezingers’. 

U bent welkom op donderdag 26 
juni in de recreatieruimte van Dij-
ckstate in Maartensdijk. Aanvang 
19.30 uur, kosten 3,50 euro p.p., 
incl. 1 x koffie of thee.

Muzikale tijdreis met het 
Kurios Klarinet Kwartet

Op vrijdagavond 20 juni a.s. geeft het klarinetkwartet Kurios een concert in 
de Evangeliekapel in De Bilt. Het concert heeft als thema ‘een muzikale reis 
door de tijd’. Als bezoeker wordt men meegenomen in de muziek van Bach 
tot moderne klassieke muziek.
Kurios zal de verschillende werken van een korte inleiding voorzien. Infor-
matie over de componist en het gespeelde werk zorgen er voor dat het concert 
een verrassende tijdreis wordt. Daarbij komen verschillende stijlen aan bod, 
zoals klassieke muziek, licht klassiek en klezmer.
Het Kurios Klarinet Kwartet is geen alledaags kwartet. Ondanks dat er meer-
dere professionele klarinetkwartetten zijn in Nederland, is het Kurios Klarinet 
Kwartet de enige met een christelijke identiteit. Meer informatie over het 
kwartet is te vinden op www.kuriosklarinetkwartet.nl. Het concert op vrijdag-
avond 20 juni vangt aan om 20.00 uur. Evangeliekapel, Nieuwstraat 47 te De 
Bilt. De toegang is gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.

Met muziek in vakantiestemming
Soli Deo Gloria uit Tienhoven en het Maarssens Fanfare Corps uit Maars-
sen gaan binnenkort gezamenlijk helpen bij de voorbereiding van de vakan-
tie door u alvast in vakantiestemming te brengen. Onder leiding van hun 
dirigenten Peter Tol en John Leenders nemen zij u mee op een muzikale 
wereldreis.
De reis wordt begonnen in het land van de legenden: Duitsland. Vervolgens 
wordt de Noordzee overgestoken naar Schotland met zijn dappere ridders 
om via Ierland dat bekend is om zijn heerlijke whisky’s door te reizen naar 
het land met zijn talrijke tradities Engeland. Dan de grote oversteek over 
de Atlantische Oceaan naar het land van de onbegrensde mogelijkheden 
Noord-Amerika om vervolgens in gezelschap van beruchte piraten via de 
Cariben de muzikale wereldreis te beëindigen in het altijd bruisende en 
swingende Brazilië.

Deze muzikale wereldreis is op zondag 22 juni a.s. van 12.00 uur tot 13.00 
uur 
in Tienhoven in dorpshuis De Veenkluit (ds. Ulferslaan) en op zondag 29 
juni a.s. van 13.00 uur tot 14.00 uur in Maarssen in restaurant Geesberge 
(Zandpad). Kosten zijn er niet: na afloop kunt u uw waardering laten blijken 
met een vrijwillige bijdrage.

St. Elisabeth verpleeghuis verdient
HKZ-certificaat

door Kees Pijpers

Vorige week maandag werd aan het St. Elisabeth verpleeghuis in Lage Vuursche het HKZ-certificaat 
uitgereikt. Het verpleeghuis voldoet daarmee aan de zeer hoge kwaliteitseisen, die landelijk zijn vastgesteld 
door de Stichting Harmonisatie Kwaliteitssysteem Zorgsector (HKZ) Dat moest natuurlijk worden gevierd.

Het was stralend weer toen bewo-
ners en cliënten om 15.00 uur door 
hulpverleners aan de arm of per rol-
stoel naar de feestelijk versierde tuin 
werden gebracht. Ze wisten van de 
uitreiking aan hun tehuis en dat de 
burgemeester zou komen en waren 
daar erg blij mee.
Een verpleeghuis waar de zorgver-
lening dag en nacht doorgaat, kan 
met recht trots zijn op het certificaat. 
Het HKZ keurmerk is zeer kritisch 

getoetst door de certificerende instel-
ling ‘Lloyds Register Nederland’, die 
dan ook stichting Beukenstein heeft 
voorgedragen voor certificering. Het 
certificaat is een belangrijke graad-
meter voor de cliënt, want hiermee 
wordt aangetoond dat alle aspecten 
van de zorgverlening optimaal zijn. 
Het certificaat is behaald voor de 
komende drie jaar en de certifice-
rende instantie komt in die tijd vijf 
maal terug om onderdelen opnieuw 
te toetsen. Bij ontdekking van afwij-
kingen kan het label weer worden 
ingetrokken. Alle reden dus om het 
niveau in stand te houden.

Trots
‘We genieten vandaag van het mooi 
behaalde resultaat’, zei Locatiema-
nager Conny Cramer, ‘maar werken 
aan kwaliteit is een continu proces. 
Vandaag hebben we daarin een hele 
belangrijke stap gezet. Het behalen 
van het certificaat betekent dan ook 
dat we alert moeten blijven. Ik heb 
een bakje met steentjes meegebracht 
om uit te delen aan al mijn collega’s 
die hun steentje hebben bijgedra-
gen in het bereiken van dit succes.’ 
De heer R.J. Paas van de Raad van 
Bestuur vertelde: ‘Er is vier jaar lang 
hard aan gewerkt om dit resultaat te 

bereiken Er is een geweldige pres-
tatie geleverd waar we trots op zijn. 
Nu we het certificaat hebben zijn we 
dan ook extra gemotiveerd om de 
kwaliteit en dienstverlening te blijven 
verbeteren.’ 

Hart en ziel
Burgemeester J. de Groot van Baarn 
was ook trots en zei: ‘Achter het 
behalen van het certificaat, dat wel-
iswaar een papiertje is, zit een wereld 
van aandacht een zorg. Er is heel veel 
voor gedaan en het is nu weer een 
startpunt voor de toekomst. Ja, het is 
hier inderdaad goed wonen en goed 
werken.’ Hij overhandigde het certifi-
caat aan zuster Dorothea (73) die hier 
al 47 jaar woont. Zij bedankte in haar 
gloedvolle toespraak alle afdelingen 
van St. Elisabeth voor de geweldige 
en professionele hulp en vertelde ook 
heel blij te zijn met de vele vrijwil-
ligers die hulp verlenen. De ballon-
nen werden losgelaten waarna met 
hapjes en drankjes nog even werd 
nagevierd. Binnen bevestigde zuster 
Marlies van Westerlaak het certificaat 
aan de muur en zei: ‘Ik kom met veel 
plezier al 26 jaar van Nijkerk waar ik 
woon, elke dag naar hier als verpleeg-
kundige, om met hart en ziel mijn 
werk te doen.’

Zuster Dorothea (73) die hier al 47 
jaar woont, bedankte in haar gloed-
volle toespraak alle afdelingen van 
St. Elizabeth.

Burgemeester de Groot van Baarn was ook trots en zei: ‘Achter het behalen 
van het certificaat zit een wereld van aandacht een zorg. Ja, het is hier inder-
daad goed wonen en goed werken.’

Gemeente en burgers gaan samen 
toekomstvisie ontwikkelen

door Guus Geebel

Na de zomervakantie gaat het gemeentebestuur beginnen met de 
ontwikkeling van een ambitiedocument voor de gemeente De Bilt. In 

dit document wordt een visie neergelegd hoe de gemeente er over zo’n 
twintig jaar uitziet. Het gemeentebestuur wil daarvoor in gesprek met 

organisaties, instellingen en particulieren, om op die manier tot een 
breed gedragen toekomstvisie te komen.

B en W bespreken in juni de aanpak en het eerste concept tijdens een con-
ferentie met de gemeenteraad. In het najaar wordt het concept uitgewerkt 
in kennisateliers en bijeenkomsten. Burgemeester Arjen Gerritsen verwacht 
er veel van. ‘We willen het ambitiedocument niet vanaf de gemeentelijke 
tekentafel ontwikkelen, maar willen gebruik maken van de kennis die hier 
is, om met elkaar een toekomstbeeld te gaan maken.’

Ambitiedocument
Er is dit jaar binnen de gemeente veel op het gebied van beleidsontwik-
keling gedaan. ‘De Structuurvisie die dit jaar verschijnt, geeft vooral een 
ruimtelijk beeld van de toekomst van de gemeente. Begin dit jaar ver-
scheen de nota Economisch Beleid en zo is er nog een aantal documenten 
in voorbereiding dat bij elkaar hoort, omdat ze met elkaar de ambitie van 
deze gemeente weergeven’, aldus de burgemeester. ‘Waar staan we over 
twintig jaar met deze gemeente. Hoe ziet de bevolking er dan uit, wat 
zijn de behoeften, wat is het voorzieningenniveau en hoe speel je daar als 
gemeente op in. We willen alle documenten die daar betrekking op hebben 
benoemen in een ambitiedocument, waarin we de visie op de toekomst wil-
len beschrijven.’

Kennisateliers
In de kennisateliers, die in alle kernen van de gemeente worden georga-
niseerd, kunnen inwoners allerlei onderwerpen bespreken. ‘Het worden 
themabijeenkomsten, dus niet alleen hoe de gemeente er over twintig jaar 
in steen uit zal zien, maar ook het dan staat met de zorg, welzijn, sport, 
dienstverlening en contacten tussen overheid en burgerij’, vertelt Gerritsen. 
‘Economisch beleid hoort daarbij, maar ook het WMO beleidsdocument. 
Er ontstaat zo een maatschappelijk breed gedragen beeld van de toekomst 
van deze gemeente. Wij willen handvatten hebben naar de toekomst en 
verder kijken dan drie of vier jaar. Er komen heel veel vraagstukken op ons 
af waarvan wij vinden dat je die geïntegreerd moet behandelen. Vandaar 
de keuze voor een ambitiedocument.’ B en W streven naar een zo open 
mogelijk proces waarin bewoners onbevangen hun inbreng hebben. ‘We 
willen daarmee ook duidelijk maken dat we als gemeentebestuur een relatie 
hebben met de gemeenschap en gebruik willen maken van wat er leeft. Ons 
doel is dat je een maatschappelijk en bestuurlijk breed gedragen beeld van 
de toerkomst van de gemeente gaat opstellen.’ De gemeente hoort graag nu 
al signalen van mensen die mee willen doen.

Burgemeester Gerritsen verwacht veel van het ambitiedocument.
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We hebben er zin in.
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nieuws

1.49

1.19

1.49
1.990.99

1.29

1.39
1.79

kilo 3.48

0.99
1.45

kilo 2.20

1.39
1.89

kilo 3.97/3.48

1.79
2.45

liter 8.95

1.89
2.19

1.29
1.62

1.79

Week 25 2008
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 21 juni 2008.

Een heerlijk feestje!
Friesche 
Vlag 
halfvolle 
Efteling 
vla
tover, draken 
of knibbel-
knabbel
pak 1 liter 

Kindermix ijsjes
surprise of festival
pak 9 of 10 stuks

Fristi cooler
diverse soorten
pak 1 liter 

Piet piraat of 
prinsessenhagel
pak 400 gram

Mc Cain smiles
aardappelpureefiguurtjes
uit het vriesvak
zak 450 gram

Katja snoep
diverse soorten
350 of 400 gram

Dermocare 
kindershampoo
antiklit, sponge bob 
of bratz girl
flacon 200 ml

Fred & Ed 
movie mix
zak 12 zakjes

Verkade lange nekken 
knapperige koekstaafjes 
met crisp en chocolade
pak 5 zakjes 
à 2 stuks

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. 

456_ADV_CL3_WK25.indd   2 10-06-2008   07:41:22



Raadskrant 
Voorjaarsnota

VOORWOORD

Het middelpunt van de lokale democratie: zo kun je de gemeente-

raad noemen. Op geen enkele andere plek dan in het midden van 

de raad worden de belangrijkste beslissingen genomen over de 

toekomst van de gemeente, over de leefbaarheid in uw buurt, 

over sportvoorzieningen, over … ja, eigenlijk over alles wat uw 

omgeving aangaat. De gemeenteraad heeft daarvoor de beschik-

king over een breed instrumentarium om gemeentelijk beleid te 

maken, te laten uitvoeren en daarvoor publieke middelen, 

geld en mensen, beschikbaar te stellen.

De gemeenteraad van De Bilt bestaat uit 27 leden die inmiddels ruim twee jaar 
geleden door de inwoners van onze gemeente zijn gekozen. Tezamen zijn het deze 
raadsleden die in onderling overleg verantwoordelijk zijn voor het maken van de 
juiste keuzen voor de toekomst van onze gemeente. Natuurlijk doen ze dat niet in 
afzondering. De Biltse raadsleden staan graag in contact met inwoners en laten 
zich veelvuldig informeren door allerlei maatschappelijke organisaties. Alleen op 
die manier kan er immers draagvlak zijn voor datgene wat de gemeente wil doen. 
Raadsleden zijn daarmee volksvertegenwoordigers die vier jaar lang het mandaat 
hebben gekregen om u, de inwoners van De Bilt, in de raad te vertegenwoordi-
gen. Raadsleden zijn echter ook controleurs: ze behoren toezicht te houden op 
de uitvoering van het gemeentelijke beleid door het college van burgemeester en 
wethouders. Die combinatie maakt van het raadslidmaatschap een belangrijke, 
verantwoordelijke functie in de samenleving.

Als burgemeester ben ik voorzitter van de gemeenteraad. In die hoedanigheid 
vind ik het niet alleen belangrijk dat de raad op een goede en plezierige manier tot 
besluiten komt, maar ook dat de raad in nauw contact staat met inwoners. Juist 

inwoners behoren de raadsleden te 
voeden met ideeën over de toekomst 
van de gemeente.
 
U staat misschien niet elke dag stil 
bij het werk van de gemeenteraad en 
dat hoeft ook niet. Toch is het belang-
rijk dat de gemeenteraad zich goed 
presenteert en er voor zorgt dat hij voor 
inwoners van onze gemeente zichtbaar 
blijft. U moet immers in staat zijn en 
blijven om in contact te komen met 
raadsleden, ze te confronteren met úw 
mening én te horen wat zíj vinden. Het 
verschijnen van deze Raadskrant draagt 
daar aan bij. Ik hoop dat u met belang-
stelling zult lezen wie de raadsleden 
zijn, waar ze voor staan en wat ze voor 
u kunnen doen.

De voorzitter van de raad van De Bilt,
burgemeester A.J. Gerritsen

De voorjaarsnota 2008 is hét beleids- en fi nancieel kader voor de begroting 2009 
en volgende jaren. Met veel genoegen constateert de fractie GroenLinks/PvdA 
dat – na vele jaren van soms fors en pijnlijk bezuinigen – de fi nanciële huishou-
ding van de gemeente De Bilt eindelijk weer op orde is. Daarmee is reeds één van 
de belangrijkste doelstellingen uit het collegeprogramma van GroenLinks/PvdA, 
VVD, D66 gerealiseerd.

Een uitzonderlijke verdienste?
Zeker, temeer omdat de verkiezingsbelofte van GroenLinks/PvdA om – naast het 
op orde brengen van de fi nanciën – óók nog eens 1 miljoen euro extra te investeren 
in welzijn & zorg, kunst & cultuur, communicatie en sport, is nagekomen.
De dreigende sluiting van de muziekschool en de werkschuit is hiermee voorkomen.
Dit alles is gerealiseerd zonder noemenswaardige verhoging van de lasten voor 
inwoners en bedrijven.

Een tweede speerpunt van beleid waar de fractie van GroenLinks/PvdA zeer aan 
hecht is het werken aan vertrouwen. Na de gemeentelijke herindeling is een 
vertrouwensbreuk tussen burger en bestuur ontstaan. De nieuwe gemeente 

De Bilt werkt al enkele jaren aan het herstel van vertrouwen en het stimuleren 
van gemeenschapsgevoel.
Uit de resultaten van de tweede burgerpeiling (eind 2007) blijkt dat er weliswaar 
nog veel op dit punt gedaan kan worden, maar ook dat de inspanningen nu reeds 
vruchten afwerpen. Het gemeentebestuur krijgt van de inwoners een 6,3 als gemid-
deld rapportcijfer; in 2005 was dit slechts een 5,3. De waardering is daarmee de 
afgelopen twee jaar met een vol punt gestegen. Volgens de onderzoekers is dit 
uniek in gemeenteland. Een positieve ontwikkeling, waarvan de fractie van Groen-
Links/PvdA met blijdschap heeft kennisgenomen. Maar … we zijn er nog niet.
Groen Links/PvdA steunt dan ook van harte alle inspanningen die ertoe leiden 
dat de waardering door de inwoners verder zal toenemen.

Nu de gemeentelijke fi nanciën weer op orde zijn, ontstaat enige ruimte voor 
nieuw beleid. De collegevoorstellen voor nieuw beleid zullen kritisch getoetst 
worden aan het verkiezingsprogramma van GroenLinks/PvdA. Onze belangrijkste 
aandachtspunten daarbij zijn:
• intensiveren van het gemeentelijk minimabeleid (U-pas),
• de invoering van wijkservicecentra in het kader van het dorps- en wijkgericht

werken en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 
• verkeersveiligheid waaronder de spoorovergangen

Soestdijkseweg en Leijenseweg,
• het versterken van het groene en duurzame karakter van de gemeente, 
• levensloopbestendig bouwen,
• leefbaarheid in de kernen (winkels, scholen, buurt huizen,

aandacht voor overlast, hondenpoep),
• het bevorderen van de betrokkenheid van inwoners bij hun directe leefomgeving.

Verder heeft de organisatieontwikkeling en cultuurverandering van het ambtelijk 
apparaat onze bijzondere aandacht. We streven naar een compacte, vraaggerichte 
organisatie, die kerntaken effectief en effi ciënt kan uitvoeren.
Ook dit proces is goed op weg maar nog niet afgerond … 

Continuering van dit beleid en werken aan een duurzaam De Bilt, 
dát is de inzet van GroenLinks/PvdA. 

GroenLinks/PvdA komt verkiezingsbeloften na

Wim Mastop, Corrie van Brenk-van Barneveld, TaT nja van Ditzhuijzen, Anne de BoerArnold Houwer, Desirée Schmalschläger (frff actievoorzitter), Marcus van der Mast
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Raadskrant voorjaarsnota, gemeente De Bilt

Er liggen in de gemeente De Bilt grote uitdagingen. Veel zaken moeten worden 
opgepakt. Het CDA constateert dat er allerlei plannen gepresenteerd worden, 
maar er gebeurt heel weinig. 
Het CDA wil een ‘hands on’ gemeente. Het CDA zegt dan ook: 
Niet praten maar poetsen.
Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 
Hollandsche Rading, Westbroek en Maartensdijk.

Het CDA is een partij die staat voor haar inwoners, bedrijven, instellingen 
en verenigingen.
Er moet veel gebeuren. Het CDA is er klaar voor en zal zich er sterk voor maken. 
Het CDA doet wat het zegt en zegt wat het doet.

Het kán anders en het móet anders! Het CDA zal hier alles aan doen!

Het CDA maakt zich hard voor het volgende:
• Er moet meer blauw op straat. Steeds vaker vinden overtredingen plaats. Een ‘lik op 

stuk beleid’ is noodzakelijk. Hiervoor moet extra geld beschikbaar gesteld worden.
Mensen die zich niet aan de regels houden … aanpakken!

• Op korte termijn moet er een dorpshuis in Hollandsche Rading gebouwd worden. 
Er zijn al heel veel onderzoeken geweest. De inwoners van Hollandsche Rading moeten 
serieus genomen worden bij de tot standkoming hiervan. Het college van B&W vindt 
een dorpshuis in Hollandsche Rading niet nodig. Te gek voor woorden!

• De lasten voor de burgers zijn al hoog genoeg, daarom geen lastenverhoging 
voor de burgers.

• Er moet een goed klimaat zijn voor ons bedrijfsleven. Het economisch beleidsplan 
biedt een goede basis voor konkrete maatregelen. 
Het is van heel groot belang dat bedrijven hier blijven of zich hier vestigen. 
Een goed economisch klimaat!

• De inwoners moeten serieus genomen worden. De wijk- en dorpsraden zijn van essentieel 
belang voor een goed functionerende gemeente. Op korte termijn moeten ze worden 
ingevuld.
B&W schuiven dit op de lange baan; dit is ‘verstoppertje spelen’ of heet dit 
‘paniekvoetbal’. 

• Adviesraden (bv. ouderenraad en jongerenraad) moeten serieus genomen worden. Te vaak 
worden deze raden niet om advies gevraagd. Er zit zoveel kennis die niet benut wordt.

• Realisatie van het cultuurhuis moet plaatsvinden. Eindeloos … het loopt nu al 4 jaar.
• Er ligt veel grond ‘braak’ in onze gemeente. Maar waarom worden er geen (betaalbare) 

woningen gebouwd. Op korte termijn woningen bouwen, dat is wat er moet gebeuren.
• Er moet haast gemaakt worden met Larenstein. Straks haken bedrijven af, en dan …
• Sport en cultuur zijn van belang om goed met elkaar samen te leven. We moeten dit 

koesteren en onze jongeren stimuleren om hieraan deel te nemen.
• Communiceren. Inwoners en bedrijven worden onvoldoende bij de gemeentelijke plannen 

betrokken. Waarom? Uit angst? Inwoners en bedrijven hebben de kennis. Verlaat Jagtlust en 
ga ‘het veld in’. 

• Zuinig zijn op onze aarde. De aarde is niet ons eigendom. Wij mogen er op leven, 
werken en wonen. Dit betekent dat we een verplichting hebben naar onze jongeren. 
Een goed milieu staat bij ons centraal.

Het zal u duidelijk zijn. Dit college is wat betreft de wijks- en dorpsraden, het dorpshuis 
in Hollandsche Rading, de communicatie met u en veel meer zaken ‘de weg kwijt’

Kortom: Het kán anders en het móet anders! Het CDA zal hier alles aan doen!

D66 is zeer content met de positieve ontwikkeling van de fi nanciële huishouding van de 
gemeente waardoor het college erin geslaagd is om voor meer dan 1 miljoen euro geld 
vrij te maken voor nieuw beleid. D66 stemt ermee in om voor het wijk- en dorpsgericht 
werken en voor de wijkservicecentra extra geld uit te trekken. Wij steunen het voorne-
men van het college om het aantal regels op het gebied van het welstandsbeleid terug 
te dringen, maar willen in dit verband wel extra geld vrijmaken voor handhaving. 

D66 is positief over:
 Het uitstel van de bezuinigingen op de bibliotheek, muziekschool 

en werkschuit tot het cultuurhuis is gerealiseerd. 
 Verhoging van de leerplichtformatie. 
 Ontwikkeling vrijwilligersbeleidsplan, waarbij wij aandacht vragen voor 

professionele ondersteuning.
 Verbeteren van de scheiding van het afval bij de bron.

D66 pleit voor:
 Het toegankelijk maken van het waardevolle kunstbezit van de gemeente 

voor de bevolking in plaats van het op te slaan.
 Het behoud van het cultureel erfgoed.
 Blijvende professionele ondersteuning van de WMO Advies Raad.

• Een buitenzwembad en wel zo snel mogelijk! 
• Een betaalbare woning, koop of huur, voor jong en oud!
• Zorg op maat, hulp die u nodig heeft en die bij u past!
• Actieve vrijwilligersondersteuning, help die kanjers uit de buurt die zorgen 

dat de samenleving lééft!
• Iedereen een menselijke behandeling, als je van een uitkering afhankelijk bent 

ben je nog geen crimineel!

Wat de SP óók wil
• Een winkel én een dorpshuis in iedere kern, waar wachten we eigenlijk nog op?
• Een muziekschool die swingt, een bieb die bruist en een spetterende Werkschuit! 

Dat willen we toch allemaal?
• Een oplossing voor Bilthoven Centrum en de spoorovergang. 

Iedereen is het er over eens, doorpakken dus!

Wat de SP niet wil
• Een golfbaan erbij! Echt niet! Daar niet en ergens anders ook niet!
• Wachtlijsten! Geen wachtlijst voor een woning. Geen wachtlijst voor zorg. 

Geen wachtlijst voor muziekonderwijs. En geen wachtlijst voor de sportclub.
• Gemeenschapsgeld verspillen door verkeerde keuzes!

Wat de SP vooral wil
• Luisteren naar úw mening, úw klacht, úw boodschap, kortom de SP wil uw stem horen!

Fractievoorzitter Etiënne van Buren: burene@debilt.nl, (030) 221 30 00

Dingen hebben alleen waarde die we eraan geven.
(Molière, 1622–1673, Franse schrijver)

Wij beseffen de waarde van water als de bron droog komt te staan. 
(Engels gezegde)

Wacht niet tot de bron droog is. 
Leer ons uw ‘schat’ kennen om deze te helpen bewaren. 
(Bilts Belang, de schatbewaarder, juni 2008) 

De naam van de lokale politieke partij ABBB is vervangen door Bilts Belang
Ons nieuwe emailadres: biltsbelang@gmail.com

Raadskrant voorjaarsnota, gemeente De Bilt

1 Ergert u zich ook zo aan de fi les bij het spoor in Bilthoven en op de Tolakkerweg? 
 We doen er alles aan! Zichtbaar. Er moet een eind komen aan onveiligheid 

en verkeersoverlast. De spa in de grond en geen woonwijk bij Ter Sijpe. 
2 Vindt u ook dat er een eind moet komen aan de steeds maar stijgende lastendruk? 
 We doen er alles tegen! Zichtbaar. We stellen het college daarom verlaging 

van de afvalstoffenheffi ng voor. U betaalt al genoeg.
3 Gaan werkgelegenheid en economie u ter harte? 
 We doen er alles aan! Zichtbaar. Het Maertensplein, de Kwinkelier en de Planetenbaan 

moeten daadwerkelijk worden aangepakt. Voor klant en ondernemer. 
Economie en groen komen eindelijk tot hun recht in Larenstein! 

4 Is een mooie Biltse woon- en winkelomgeving voor u van belang? 
 We doen er alles aan! Zichtbaar. Emmaplein en Vinkenplein worden in overleg 

met de burgers weer leefbaar. Graffi ti worden aangepakt. Er komt een eind 
aan de fi etsenoverlast bij het spoor.

5 Wilt u ook dat er weer meer gebouwd wordt in De Bilt, 
duurzaam en levensloopbestendig? 

 Wij ook en we doen er alles aan! Zichtbaar. In alle kernen.
6 Gaat het behoud van ons groen en ons unieke landschap u ter harte? 
 Ons ook en we doen er alles aan! Zichtbaar. Of het nu om de Biltse Duinen 

(bescherming), het Noorderpark (bescherming en leefbaarheid), 

 het behoud van de groene buffer met de stad Utrecht of het Kromme Rijngebied gaat. 
Op de VVD De Bilt kunt u vertrouwen. Het Groene Hart is ons hart.

7 Wilt u ook geen grootschalige woningbouw in ons landelijk gebied? 
 We doen er alles tegen! Zichtbaar. Of het nu om het gebied tussen 

de Nieuwe Wetering en Groenekan of om het Noorderpark gaat. 
8 Mogen anderen genieten van ons mooie gebied? 

Ja, vinden wij. Buitenrecreatie: wij zijn ervoor, mits onze open ruimte 
en ons groen gerespecteerd wordt. Zichtbaar. Daar doen we dus alles aan!

9 Wordt het geen tijd dat er echt gebruik gemaakt wordt van de deskundigheid 
van de inwoners en de lokale instellingen? 
Ja vinden wij. Dorps- en wijkraden waarvan de mening er toe doet, waarmee vaste 
afspraken worden gemaakt en nageleefd. Daar doen we alles aan! Zichtbaar.

10 Wat vindt u? 
Dat willen we weten. Het gaat om uw dorp en uw wijk en woonomgeving, uw geld, 
uw werk en uw weg. Om uw vereniging, uw sport. Uw onderwijs. Dat we dat weten 
willen we laten zien! Zichtbaar.

Het duurde te lang: die fi les, dat Maartensdijkse gemeentehuis, de verloedering van 
Kwinkelier en Emmaplein. Die stagnatie: het kost(te) de burger te veel. De lasten: ze zijn 
te hoog. Het sleepte maar voort: Larenstein, de Biltse Duinen. Genoeg gepraat: aanpak-
ken, dat is ons Biltse VVD motto. Daar doen we dus alles aan. Zichtbaar! 

VVD De Bilt zichtbaar beter

Vinkenplein, spoortunnels, natuur, bescherming, Noorderpark, Plan Opgetogen, 
Larenstein, Rodem etc.
VVD: groener, dorpser, bedrijviger

De Bilt: zichtbaar beter met de VVD. 
Tien vragen, tien antwoorden.

Reactie van D66 op de voorjaarsnota 2008

CDA: samen maken wij De Bilt

Wat de SP wél wil

Alles van waarde is weerloos
(Lucebert, 1924–1994, Nederlands dichter en schilder)

Ruud Woutersen (frff actievoorzitter), Anneke van Heertrr um, Frans Poot, Rens Kersten

Hans Los, Liesbeth Bruinse-Cox, Paul Boos, Jolanda van Hulst-Mazirel, Anne Doedens (frff actievoorzrr itter)r , (niet op foff to: Christiaan van Nispen tot Sevenaer)r

Pieter van Maaren, Dick Boer, Cees Beringen (frff actievoorzitter), Henk van den Broek

Annemarie Mineur, Etiënne van Buren, Maaico Maarsen

Ebbe Rost van ToT nningen (frff actievoorzitter)
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Raadskrant voorjaarsnota, gemeente De Bilt

Er liggen in de gemeente De Bilt grote uitdagingen. Veel zaken moeten worden 
opgepakt. Het CDA constateert dat er allerlei plannen gepresenteerd worden, 
maar er gebeurt heel weinig. 
Het CDA wil een ‘hands on’ gemeente. Het CDA zegt dan ook: 
Niet praten maar poetsen.
Wij zijn met elkaar verantwoordelijk voor Bilthoven, De Bilt, Groenekan, 
Hollandsche Rading, Westbroek en Maartensdijk.

Het CDA is een partij die staat voor haar inwoners, bedrijven, instellingen 
en verenigingen.
Er moet veel gebeuren. Het CDA is er klaar voor en zal zich er sterk voor maken. 
Het CDA doet wat het zegt en zegt wat het doet.

Het kán anders en het móet anders! Het CDA zal hier alles aan doen!

Het CDA maakt zich hard voor het volgende:
• Er moet meer blauw op straat. Steeds vaker vinden overtredingen plaats. Een ‘lik op 

stuk beleid’ is noodzakelijk. Hiervoor moet extra geld beschikbaar gesteld worden.
Mensen die zich niet aan de regels houden … aanpakken!

• Op korte termijn moet er een dorpshuis in Hollandsche Rading gebouwd worden. 
Er zijn al heel veel onderzoeken geweest. De inwoners van Hollandsche Rading moeten 
serieus genomen worden bij de tot standkoming hiervan. Het college van B&W vindt 
een dorpshuis in Hollandsche Rading niet nodig. Te gek voor woorden!

• De lasten voor de burgers zijn al hoog genoeg, daarom geen lastenverhoging 
voor de burgers.

• Er moet een goed klimaat zijn voor ons bedrijfsleven. Het economisch beleidsplan 
biedt een goede basis voor konkrete maatregelen. 
Het is van heel groot belang dat bedrijven hier blijven of zich hier vestigen. 
Een goed economisch klimaat!

• De inwoners moeten serieus genomen worden. De wijk- en dorpsraden zijn van essentieel 
belang voor een goed functionerende gemeente. Op korte termijn moeten ze worden 
ingevuld.
B&W schuiven dit op de lange baan; dit is ‘verstoppertje spelen’ of heet dit 
‘paniekvoetbal’. 

• Adviesraden (bv. ouderenraad en jongerenraad) moeten serieus genomen worden. Te vaak 
worden deze raden niet om advies gevraagd. Er zit zoveel kennis die niet benut wordt.

• Realisatie van het cultuurhuis moet plaatsvinden. Eindeloos … het loopt nu al 4 jaar.
• Er ligt veel grond ‘braak’ in onze gemeente. Maar waarom worden er geen (betaalbare) 

woningen gebouwd. Op korte termijn woningen bouwen, dat is wat er moet gebeuren.
• Er moet haast gemaakt worden met Larenstein. Straks haken bedrijven af, en dan …
• Sport en cultuur zijn van belang om goed met elkaar samen te leven. We moeten dit 

koesteren en onze jongeren stimuleren om hieraan deel te nemen.
• Communiceren. Inwoners en bedrijven worden onvoldoende bij de gemeentelijke plannen 

betrokken. Waarom? Uit angst? Inwoners en bedrijven hebben de kennis. Verlaat Jagtlust en 
ga ‘het veld in’. 

• Zuinig zijn op onze aarde. De aarde is niet ons eigendom. Wij mogen er op leven, 
werken en wonen. Dit betekent dat we een verplichting hebben naar onze jongeren. 
Een goed milieu staat bij ons centraal.

Het zal u duidelijk zijn. Dit college is wat betreft de wijks- en dorpsraden, het dorpshuis 
in Hollandsche Rading, de communicatie met u en veel meer zaken ‘de weg kwijt’

Kortom: Het kán anders en het móet anders! Het CDA zal hier alles aan doen!

D66 is zeer content met de positieve ontwikkeling van de fi nanciële huishouding van de 
gemeente waardoor het college erin geslaagd is om voor meer dan 1 miljoen euro geld 
vrij te maken voor nieuw beleid. D66 stemt ermee in om voor het wijk- en dorpsgericht 
werken en voor de wijkservicecentra extra geld uit te trekken. Wij steunen het voorne-
men van het college om het aantal regels op het gebied van het welstandsbeleid terug 
te dringen, maar willen in dit verband wel extra geld vrijmaken voor handhaving. 

D66 is positief over:
 Het uitstel van de bezuinigingen op de bibliotheek, muziekschool 

en werkschuit tot het cultuurhuis is gerealiseerd. 
 Verhoging van de leerplichtformatie. 
 Ontwikkeling vrijwilligersbeleidsplan, waarbij wij aandacht vragen voor 

professionele ondersteuning.
 Verbeteren van de scheiding van het afval bij de bron.

D66 pleit voor:
 Het toegankelijk maken van het waardevolle kunstbezit van de gemeente 

voor de bevolking in plaats van het op te slaan.
 Het behoud van het cultureel erfgoed.
 Blijvende professionele ondersteuning van de WMO Advies Raad.

• Een buitenzwembad en wel zo snel mogelijk! 
• Een betaalbare woning, koop of huur, voor jong en oud!
• Zorg op maat, hulp die u nodig heeft en die bij u past!
• Actieve vrijwilligersondersteuning, help die kanjers uit de buurt die zorgen 

dat de samenleving lééft!
• Iedereen een menselijke behandeling, als je van een uitkering afhankelijk bent 

ben je nog geen crimineel!

Wat de SP óók wil
• Een winkel én een dorpshuis in iedere kern, waar wachten we eigenlijk nog op?
• Een muziekschool die swingt, een bieb die bruist en een spetterende Werkschuit! 

Dat willen we toch allemaal?
• Een oplossing voor Bilthoven Centrum en de spoorovergang. 

Iedereen is het er over eens, doorpakken dus!

Wat de SP niet wil
• Een golfbaan erbij! Echt niet! Daar niet en ergens anders ook niet!
• Wachtlijsten! Geen wachtlijst voor een woning. Geen wachtlijst voor zorg. 

Geen wachtlijst voor muziekonderwijs. En geen wachtlijst voor de sportclub.
• Gemeenschapsgeld verspillen door verkeerde keuzes!

Wat de SP vooral wil
• Luisteren naar úw mening, úw klacht, úw boodschap, kortom de SP wil uw stem horen!

Fractievoorzitter Etiënne van Buren: burene@debilt.nl, (030) 221 30 00

Dingen hebben alleen waarde die we eraan geven.
(Molière, 1622–1673, Franse schrijver)

Wij beseffen de waarde van water als de bron droog komt te staan. 
(Engels gezegde)

Wacht niet tot de bron droog is. 
Leer ons uw ‘schat’ kennen om deze te helpen bewaren. 
(Bilts Belang, de schatbewaarder, juni 2008) 

De naam van de lokale politieke partij ABBB is vervangen door Bilts Belang
Ons nieuwe emailadres: biltsbelang@gmail.com

Raadskrant voorjaarsnota, gemeente De Bilt

1 Ergert u zich ook zo aan de fi les bij het spoor in Bilthoven en op de Tolakkerweg? 
 We doen er alles aan! Zichtbaar. Er moet een eind komen aan onveiligheid 

en verkeersoverlast. De spa in de grond en geen woonwijk bij Ter Sijpe. 
2 Vindt u ook dat er een eind moet komen aan de steeds maar stijgende lastendruk? 
 We doen er alles tegen! Zichtbaar. We stellen het college daarom verlaging 

van de afvalstoffenheffi ng voor. U betaalt al genoeg.
3 Gaan werkgelegenheid en economie u ter harte? 
 We doen er alles aan! Zichtbaar. Het Maertensplein, de Kwinkelier en de Planetenbaan 

moeten daadwerkelijk worden aangepakt. Voor klant en ondernemer. 
Economie en groen komen eindelijk tot hun recht in Larenstein! 

4 Is een mooie Biltse woon- en winkelomgeving voor u van belang? 
 We doen er alles aan! Zichtbaar. Emmaplein en Vinkenplein worden in overleg 

met de burgers weer leefbaar. Graffi ti worden aangepakt. Er komt een eind 
aan de fi etsenoverlast bij het spoor.

5 Wilt u ook dat er weer meer gebouwd wordt in De Bilt, 
duurzaam en levensloopbestendig? 

 Wij ook en we doen er alles aan! Zichtbaar. In alle kernen.
6 Gaat het behoud van ons groen en ons unieke landschap u ter harte? 
 Ons ook en we doen er alles aan! Zichtbaar. Of het nu om de Biltse Duinen 

(bescherming), het Noorderpark (bescherming en leefbaarheid), 

 het behoud van de groene buffer met de stad Utrecht of het Kromme Rijngebied gaat. 
Op de VVD De Bilt kunt u vertrouwen. Het Groene Hart is ons hart.

7 Wilt u ook geen grootschalige woningbouw in ons landelijk gebied? 
 We doen er alles tegen! Zichtbaar. Of het nu om het gebied tussen 

de Nieuwe Wetering en Groenekan of om het Noorderpark gaat. 
8 Mogen anderen genieten van ons mooie gebied? 

Ja, vinden wij. Buitenrecreatie: wij zijn ervoor, mits onze open ruimte 
en ons groen gerespecteerd wordt. Zichtbaar. Daar doen we dus alles aan!

9 Wordt het geen tijd dat er echt gebruik gemaakt wordt van de deskundigheid 
van de inwoners en de lokale instellingen? 
Ja vinden wij. Dorps- en wijkraden waarvan de mening er toe doet, waarmee vaste 
afspraken worden gemaakt en nageleefd. Daar doen we alles aan! Zichtbaar.

10 Wat vindt u? 
Dat willen we weten. Het gaat om uw dorp en uw wijk en woonomgeving, uw geld, 
uw werk en uw weg. Om uw vereniging, uw sport. Uw onderwijs. Dat we dat weten 
willen we laten zien! Zichtbaar.

Het duurde te lang: die fi les, dat Maartensdijkse gemeentehuis, de verloedering van 
Kwinkelier en Emmaplein. Die stagnatie: het kost(te) de burger te veel. De lasten: ze zijn 
te hoog. Het sleepte maar voort: Larenstein, de Biltse Duinen. Genoeg gepraat: aanpak-
ken, dat is ons Biltse VVD motto. Daar doen we dus alles aan. Zichtbaar! 

VVD De Bilt zichtbaar beter

Vinkenplein, spoortunnels, natuur, bescherming, Noorderpark, Plan Opgetogen, 
Larenstein, Rodem etc.
VVD: groener, dorpser, bedrijviger

De Bilt: zichtbaar beter met de VVD. 
Tien vragen, tien antwoorden.

Reactie van D66 op de voorjaarsnota 2008

CDA: samen maken wij De Bilt

Wat de SP wél wil

Alles van waarde is weerloos
(Lucebert, 1924–1994, Nederlands dichter en schilder)

Ruud Woutersen (frff actievoorzitter), Anneke van Heertrr um, Frans Poot, Rens Kersten

Hans Los, Liesbeth Bruinse-Cox, Paul Boos, Jolanda van Hulst-Mazirel, Anne Doedens (frff actievoorzrr itter)r , (niet op foff to: Christiaan van Nispen tot Sevenaer)r

Pieter van Maaren, Dick Boer, Cees Beringen (frff actievoorzitter), Henk van den Broek

Annemarie Mineur, Etiënne van Buren, Maaico Maarsen

Ebbe Rost van ToT nningen (frff actievoorzitter)
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Wanneer we onze woonkern verlaten zien we gelijk een stuk natuur. Voor de ene kern 
zal dat de bossen zijn, voor de andere de landerijen of uitgestrekte en open velden. 
Je kan bijna geen landschap bedenken of wij hebben het in onze gemeente. Vaak is 
het zo gewoon dat je het niet meer ziet. Het kan ook zijn dat je de tijd niet neemt om 
ervan te genieten. Of omdat je niet weet wat er is? Misschien wel om de hoek?
De ChristenUnie wil dit ‘kapitaal’ graag verkopen. We hebben al een stukje natuur 
ontwikkeld voor o.a de Overvechters van de stad Utrecht, het Noorderpark. Ook het 
bestaande unieke slagenlandschap bij Westbroek waar het afgegraven turf als brand-
stof voor de stad diende is het zien waard. De fi etsers door het Noorderpark ervaren 
dat vanzelf.
Kijken we naar de andere vijf kernen dan heeft een ieder zijn specifi ek stuk bos met 
zijn eigen charme. En loop of fi ets je door het bos met zijn zonnestralen door en op 
het jonge groen dan kan je alles vergeten en tot rust komen. De vogels horen zingen 
of de koeien horen loeien. 

Rust en …
In deze maatschappij van steeds maar sneller en sneller zou het bieden van rust zo dicht 
bij de Randstad een mooie gelegenheid zijn. Voor een dagje uit misschien wel een paar, 

misschien wel wat langer. Lekker dicht bij huis. Veroorzaakt minder CO². 
Wellicht met de trein. En hier met de fi ets.
Er zijn genoeg fi ets- en wandelroutes uit te zetten. Zelfs zou je de kunst en historie 
in onze kernen kunnen laten zien. Denk maar aan de monumentendag routes.
Naast de twee NS stations waar je kan starten zou je ook plekken kunnen creëren 
voor Campers. Misschien gecombineerd met bewaakte parkeerplaatsen. Waar twee 
of drie Wajong’ers het onderhoud doen en toezicht houden.  

Werkgelegenheid
Voor de ChristenUnie is “De Bilt” meer dan een KNMI of RIVM, Grontmij of Inventum!
Wij gunnen deze ondernemingen hun successen. Fijn dat wij hen en nog vele andere 
ondernemers in De Bilt hebben. We denken ook aan de vele eenmansbedrijfjes en grote 
en kleine middenstanders. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat projecten zoals 
Kwinkelier, Vinkenplein snel van de grond moeten komen. Ook voor de scholen, de biblio-
theek en de muziekschool zouden wij graag zien dat er over het Cultuurhuis een beslissing 
genomen kon worden. Voor alle en in het bijzonder de grote projecten geldt dat de bouw-
kosten vele malen sneller stijgen dan we denken en alleen om die reden straks de bouw 
met geen mogelijkheid meer gerealiseerd kunnen worden. Of nog hoger bouwen 
of nog minder groen zoals Vinkenplein. 
De ChristenUnie vindt het vanzelfsprekend dat er duurzaam en energiezuinig 
gebouwd wordt. Met verantwoording bij architect en bouwer.

In het kort
De ChristenUnie gunt zijn inwoners een betaalbare en mooie leefomgeving. 
Houdt de gemeente groen en (fi nancieel) gezond. Stop met torenhoge subsidies. 
Een visie op of rond een project of kern moet samen met de inwoners gemaakt worden 
en in zes maanden af zijn. 

Veel mooie woorden zijn neergeschreven. Maar nu gaat het op de uitvoering aan komen. 
Dit college is ongeveer op de helft van de rit. Het wordt tijd dat de vruchten van het 
beleid van dit college zichtbaar worden. Natuurlijk, er wordt voortdurend gewerkt, 
maar wat zijn nu concreet de resultaten?

 

Een vraag die wellicht met een hele opsomming van allerlei zaken te beantwoorden zou 
zijn. Maar wat is nu concreet de inzet van deze coalitie om knelpunten die er liggen bij 
bijvoorbeeld het Midden – en Kleinbedrijf (MKB) op te lossen? Wat gaan we het komende 
jaar doen om echt aan onze taakstelling, de bouw van 1200 woningen in De Bilt, te kunnen 
voldoen? En ziet het er fi nancieel echt zo rooskleurig uit, als eerder afgesproken bezuini-
gingen steeds weer worden doorgeschoven? Hoe gaat het eigenlijk met de ontwikkeling 
van het cultuurhuis in De Bilt? Dit zou door het clusteren van activiteiten tot aanzienlijke 
besparingen moeten leiden. Hoe zit het trouwens met de fi nanciering daarvan? Dit zou 
voor een deel moeten gebeuren door opbrengsten uit de Kwinkelier. Maar onlangs is 
de opbrengst daarvan met € 600.000,– naar beneden bijgesteld. 

Er zal hard aan getrokken moeten worden om daadwerkelijk die werkgelegenheid die we 
in de gemeente hebben ook te behouden. Dit is van groot belang om ook een interessante 
gemeente te blijven voor jongeren en jonge ouders, die dicht bij huis een werkplek moeten 
kunnen vinden. Naar onze mening wordt er dan ook te weinig ingezet op woningbouw 
voor met name jonge gezinnen en starters. De Bilt zou zich extra in moeten zetten voor 
deze doelgroep. Het gevaar is aanwezig dat we anders onze natuurlijke aanwas te veel uit 
de gemeente laten vertrekken. Dat geldt trouwens ook voor bedrijven, met name het MKB. 
Hoe faciliterend willen we bezig zijn om deze bedrijven ook daadwerkelijk binnen onze 
gemeentegrenzen te houden? Het wordt, na kennis genomen te hebben van de voorjaars-
nota, de SGP-fractie niet duidelijk hoe we dit gaan doen. 

De ambities zijn hoog, maar is de uitvoering daarvan hiermee in balans? 
De SGP denkt van niet! Nog een paar voorbeelden: 
• Maanden geleden heeft het college via de pers aangekondigd een proef te zullen starten 

om het rommelig aanzien van aanplakbiljetten, die zomaar overal worden opgeplakt, 
aanzienlijk te gaan verbeteren. U heeft van de uitvoering van deze proef nog niets 
gezien! 

• Er is een nota ontwikkeld over uw Openbare Ruimte. Hoe serieus moeten inwoners 
van deze gemeente zo’n nota nemen als van een voetpad, dat zo slecht is dat er met 
een rollator nauwelijks over gelopen kan worden, gezegd wordt dat dit voorlopig niet 
op de lijst staat om opgeknapt te worden? 

• Hoe kan het dat er geld uitgegeven wordt aan onze jeugd, waarvan de uitwerking haaks 
staat op hetgeen we eigenlijk willen bereiken, namelijk: geen overlast? Evenementen in 
jongerencentra die de doelgroep (plaatselijke jeugd) ver overstijgen en waarvan 
jongeren een spoor van vernielingen achterlaten, dat kan dus niet. 

Het is volgens de SGP nog maar de vraag welk gewicht in de schaal wordt gelegd om met 
het college te kunnen schrijven: In Balans. Hopelijk wordt dat na het raadsdebat duidelijk!

SGP-fractie, Johan Slootweg, Arie van der Vlies.

Ons mooie De Bilt

Nu de praktijk!

Nico Jansen (frff actievoorzitter), Alice Stofbff erg

JJohan Slootweg (frff actievoorzitter) Arie van der Vlies



Mariëtte Annema is huidtherapeut 
en sinds anderhalf jaar woont ze in 
Groenekan. Haar werk als huidthe-
rapeut speelt zich op verschillende 
plaatsen: in samenwerking met een 
plastisch chirurg in Volendam, in een 
dermatologenpraktijk in Amsterdam, 
in het Diaconessenziekenhuis in Lei-
den en in verschillende schoonheids-

salons. Annema is gespecialiseerd in 
lasertechnieken. Lasers zijn appara-
ten die op relatief eenvoudige wijze 
allerlei huidproblemen kunnen ver-
helpen. Bijvoorbeeld acne, littekens, 
pigmentvlekken en overbeharing. 
Mariëtte heeft haar werkzaamheden 
ondergebracht in MediSkinCare, een 
instituut voor huidtherapeutische 

behandelingen. Bij het bedrijf zijn 
nog vijf huidtherapeuten werkzaam 
en binnen de verschillende zieken-
huizen is er direct overleg met de 
dermatoloog, indien dit gewenst is. 
Mariëtte: ‘De lijnen bij ons zijn kort. 
Als ik denk dat ik een patiënt niet kan 
helpen of als ik advies wil, kan ik 
snel doorverwijzen of de dermatoloog 
raadplegen’. 

Werken met een laser biedt veel 
voordelen, volgens Mariëtte Annema: 
‘Een laser gaat direct op zijn doel 
af, de huid blijft intact en je ziet 
direct resultaat’. Door haar jarenlange 
ervaring met lasertechnieken in de 
ziekenhuizen, ze heeft bijvoorbeeld 
patiënten in Volendam behandeld 
met brandwonden, kunnen mensen 
erop vertrouwen dat ze bij Annema 
in goede handen zijn. Annema blijft 
op de hoogte van nieuwe ontwik-
kelingen door regelmatig internatio-
nale congressen te bezoeken. Ook 
is MediSkinCare aangesloten bij de 
Nederlandse Vereniging voor Huid-
therapeuten.

Schoonheidsspecialiste en derma-
toloog 
Voor Mariëtte Annema is het een uit-
gemaakte zaak dat ze hoge kwaliteit 
wil bieden, maar wel voor iedereen 

betaalbaar wil blijven. ‘Er is een 
wildgroei in het aanschaffen en toe-
passen van laserapparatuur. Een laser 
is natuurlijk kostbaar, een goede kost 
ongeveer 100000 euro en de klinieken 
waarin behandelingen plaatsvinden, 
zijn vaak zeer luxueus. Dat maakt dat 
een behandeling niet voor iedereen te 
betalen is’, aldus Annema. De kosten 
bij MediSkinCare worden gedrukt 
omdat de huidtherapeuten met hun 
eigen laser naar de ziekenhuizen en 
schoonheidssalons gaan en daar hun 
patiënten behandelen. Mariëtte heeft 
geïnvesteerd in lasers van hoogwaar-
dige kwaliteit; zij heeft er inmiddels 
acht. Haar werk wil ze uitbreiden 
naar Groenekan en omgeving: ‘Het 

past in het plaatje, de mooie tuin, 
waar mensen buiten kunnen wachten 
en de behandelruimtes in de boer-
derij’. Naast de wachtruimte en de 
behandelkamer is een kamer ingericht 
voor de schoonheidsspecialiste. In de 
nabije toekomst komt een dermato-
loog het team versterken. ‘We hebben 
dan alle huidspecialismen in huis’, 
vertelt Annema. De toekomstige der-
matoloog krijgt zijn eigen kamer in 
de huidige deel van de boerderij. Op 
deze plaats wordt ook een rustruimte 
gecreëerd, waar mensen na de behan-
deling even kunnen relaxen. 
Voor meer informatie, zie website 
www.MediSkinCare.nl of bellen naar 
0346 214014 of 0299 404571.

Aedeco BV is een technische pro-
jecten- en detacheringsorganisatie. 
Bij het bedrijf zijn 15 technische en 
bouwkundige specialisten op HTS en 
MTS niveau werkzaam. Ze houden 
toezicht op de uitvoering van kunst-
werken als viaducten en bruggen, 
vervaardigen zelf in opdracht bouw-
kundige ontwerpen maar zijn ook te 
vinden bij NS dochter Nedtrain waar 
ze controle werkzaamheden uitvoeren 
bij de revisie van treinen. Daar is nu 
sinds kort de mogelijkheid bijgeko-
men om via Aedeco Energie Techniek 
aan een energielabel te komen. 

Het is min of meer toeval dat het 
bedrijf van Niek Visscher zich op het 
terrein van energielabels heeft bege-
ven. Eén van de medewerkers kreeg 
ernstige rugklachten. Het werd dui-
delijk dat hij niet meer zijn gebruike-
lijke werk op bouwkundig gebied zou 
kunnen uitvoeren. Toch wilde Aedeco 
deze man graag in dienst houden. 
Hij werd omgeschoold tot EPA-advi-
seur. EPA staat voor Energie Pres-
tatie Advies. In het dagelijkse leven 
komen we dit tegen als energielabel. 
Het bestaat al langer voor auto’s, 
wasmachines en andere huishoude-
lijke apparatuur en nu dus ook voor 
woningen. De adviseur van Aedeco 
(er zullen er in de toekomst nog meer 

komen) is voor dit doel opgeleid bij 
Kader Opleidingen in Zeist. Maar 
het bedrijf zelf diende zich ook te 
certificeren. Dat is onlangs gebeurd 
en Aedeco Energie Techniek is nu 
erkend door het IKOBKB (Stichting 
voor Bouwkwaliteit) van het ministe-
rie van VROM.

APK keuring
Per 1 januari 2008 is men verplicht 
voor woningen ouder dan 10 jaar bij 
verkoop een energielabel te presente-
ren. De potentiële koper kan daarop 
aflezen hoe energiezuinig de woning 
is. De kwaliteit van het gebouw wordt 
voor het energiegebruik aangegeven 
met een letter. A staat voor een zeer 
energiezuinige woning, G voor een 
onzuinige woning. Dat gegeven is 
belangrijk om de woonkosten over 
langere tijd vast te kunnen stellen. 
Visscher noemt het een APK keuring 
voor woningen. Het kan een rol spe-
len bij de keuze van een koper om een 
woning wel of niet te kopen.

Aanloopproblemen
In het begin waren er de nodige aan-
loopproblemen met het label, zo her-
innert Visscher zich. Iedereen stond 
er vreemd tegenover. Aanvankelijk 
zou het pas op 1 januari 2009 wor-
den ingevoerd. Het ging dus allemaal 

veel sneller, het werd 1 januari 2008. 
Makelaars negeerden het label omdat 
ze er geen raad mee wisten en de 
kopers en verkopers lieten nog wel 
eens in hun koop/verkoop overeen-
komst opnemen dat ze geen behoefte 
hadden aan het label. Daarbij waren 
er aanvankelijk technische problemen 
in het opmeten van de energiewaar-
den in de woningen. Dat leidde tot 
onnauwkeurige resultaten die breed 
werden uitgemeten in de pers. Daar is 
verandering in gekomen, constateert 
Niek Visscher. De branche die de 
metingen verricht heeft nu een stuk 
meer ervaring en kan de opdrachtge-
ver nu dus wèl betrouwbare resultaten 
aanbieden. Regelmatig controleert het 
ministerie steekproefsgewijs of de 
EPA-adviseur goed werk aflevert.

Verbeterpunten
Aedeco Energie Techniek biedt bij 
het label standaard vijf verbeterpun-
ten aan. De klant ziet wat hij kan ver-
anderen, wat hem dat globaal gezien 
gaat kosten en hoe lang het duurt 
voordat hij door de dan bereikte ener-
giebesparing dit bedrag weer heeft 
terugverdiend. Desgewenst wordt er 
ook een ‘maatwerk advies rapport’ 
verstrekt. Hierop staan alle verbeter-
punten vermeld die door de adviseur 
zijn ontdekt. Je krijgt zo een goed 

inzicht in wat er mogelijk is met de 
woning op het gebied van energie-
besparing. Goed voor de koper van 
de woning en uiteindelijk ook goed 
voor het milieu. Het is vaak zo dat er 
met relatief kleine investeringen grote 
besparingen kunnen worden behaald 
op de energiekosten. Makelaars wor-
den nu ook enthousiast, weet Vis-
scher, geven dit mee aan kopers en 
verkopers die langzamerhand ook het 
nut van het systeem gaan inzien. De 
kosten hieraan verbonden zijn relatief 
laag, afgezet tegen de prijzen van 
de huizen die worden overgedragen. 
Visscher ziet dan ook een goede toe-
komst weggelegd voor het instituut 
Energielabel. Hij sluit niet uit in de 
toekomst meer adviseurs in dienst 
te kunnen nemen. Wellicht dat hier-
bij ook mensen zullen zijn die een 
beperkte handicap hebben maar dit 
werk uitstekend kunnen doen. Voor-
op blijft natuurlijk de kundigheid en 
betrouwbaarheid van de medewerker 
staan. Heeft de woning van Niek Vis-
scher in Hollandsche Rading ook een 
energielabel? ‘Jazeker’, vertelt hij 

lachend. ‘Mijn woning heeft gediend 
als studieobject. Het was voor mij 
zelf ook erg leerzaam’. Aedeco Ener-
gie Techniek is te bereiken onder tel. 
nr. 030 2720320.
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advertentie

Alle aandacht voor de huid
door Sylvia van der Laan

Aan de Groenekanseweg 77 is sinds een half jaar een huidkliniek gevestigd. De gerietdekte boerderij, waarin 
zich de behandelruimtes bevinden, is vanaf de weg niet te zien. Een bescheiden bord bij het bruggetje leidt 

via een paradijselijke tuin naar de werkruimtes van Mariëtte Annema.

Mariëtte Annema: ‘Laserbehandelingen moeten voor iedereen betaalbaar 
zijn’.

Niek Visscher toont het nieuwe ener-
gielabel voor woningen.

Midzomeravondwandeling IVN 
De Bilt e.o.

 
Ook dit jaar weer kunt u met het IVN meewandelen met de traditionele 
midzomeravondwandeling. Deze wordt gehouden op maandag 23 juni, 
aanvang 20.00 uur op het landgoed Oud-Amelisweerd. De start is bij het 
bezoekerscentrum aan het eind van de toegangsweg. De deelname is gratis, 
vooraanmelding is niet nodig.
De thema's die aan de orde komen zijn: langste dag/kortste nacht, zonne-
wende, avond-vogelzang en dieren van de schemering. De tijdsduur is ca. 
2,5 uur. Goed schoeisel en een verrekijker zijn aanbevolen. Inlichtingen: 
tel.nrs. 030  2211831 of 030 2721611.

Energielabel voor woningen in opmars
door Martijn Nekkers

Het per 1 januari 2008 geïntroduceerde ‘Energielabel’ begint langzamerhand, na een moeizame en omstreden 
introductie, in Nederland vaste voet aan wal te krijgen. We praten hierover met ondernemer Niek Visscher 

(36) uit Hollandsche Rading. Zijn bedrijf Aedeco Energie Techniek, gevestigd in Utrecht, biedt sinds 1 mei de 
mogelijkheid om zo’n label voor een woning te verkrijgen. 
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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 (arti-
kel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag
•		Groenekan,	 Versteeglaan	 naast	
nr.92,	 oprichten	 4	 woningen	 met	
garage;

•		Hollandsche	 Rading,	Adri	 Pieck-
laan	3,	uitbreiden	woning.

Reguliere	bouwaanvraag	1e	fase
•		Hollandsche	Rading,	Vuurse	Dreef	
76,	oprichten	seniorenwoning.

Lichte	bouwaanvraag	
•		Groenekan,	Veldlaan	28,	oprichten	
dakkapel	voor	en	achterdakvlak;

•		Hollandsche	 Rading,	 Graaf	 Flo-
ris	 V	 weg	 46,	 vernieuwen	 bijge-
bouw.

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

Verleende	bouwvergunningen
•		Westbroek,	 Van	 Alphenstraat	 2,	
uitbreiden	woning	(3-6-2008);

•		Westbroek.	Kerkdijk	27,	oprichten	
berging	(5-6-2008).

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

Wilt	 u	 bouw-	 of	 bestemmings-
planinformatie,	 maak	 dan	 een	
afspraak	met	de	afdeling	Vergun-

ningen	en	Toezicht	op	werkdagen	
van	8.30	uur	tot	12.30	uur	en	op	
dinsdagen	ook	van	15.00	–	 19.00	
uur	 via	 telefoonnummer	 (030)	
228	94	11.	Voor	ter	inzage	liggen-
de	 stukken	 en	 overige	 informa-
tie	 (geen	 bestemmingsplan)	 kunt	
u	 zonder	 afspraak	 op	 bovenge-
noemde	 openingstijden	 bij	 ons	
langskomen.

Wet Milieubeheer

Rectificatie:
De	 gepubliceerde	meldingen	 8.40 
Wet	milieubeheer	 d.d.	 4	 juni	 2008	
met	betrekking	tot:

Aanvrager:	dhr.	G.	van	Ettekoven,	
Dorpsweg	6,	Maartensdijk	en
Aanvrager:	dhr.	W.	van	Barneveld,	
Dr.	Welfferweg	108a,	Westbroek
vallen	onder	het	Besluit landbouw 
en	NIET	 zoals	 abusievelijk	 is	 ver-
meld	onder	het	Activiteitenbesluit.	

De	meldingen	liggen	nog	tot	23	juni	
2008	in	het	gemeentehuis	van	8.30	
tot	12.30	uur	(of	volgens	afspraak)	
ter	inzage.

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

Aanvrager:	dhr.	W.	van	Oostrum
Inrichting:	Van	Oostrum,	gemengd	
bedrijf	
Adres:	Dorpsweg	85,	Maartensdijk
Omschrijving:	 verandering	 van	
een	 bedrijf	 (aanpassing	 gedeelte	
rundveestal	 naar	 zorgruimte,	 per	
september	2008).
Betreft:	Besluit	Landbouw	milieu-
beheer.	

Aanvrager:	dhr.	J.A.	Ammerlaan
Inrichting:	J.A.	Ammerlaan,	rund-
veehouderij	
Adres:	Kerkdijk	45,	Westbroek
Omschrijving:	uitbreiden/wijzigen	
van	 een	 bedrijf	 dan	 wel	 het	 ver-
anderen	 van	 de	 werking	 van	 het	
bedrijf	(tijdstip	01-06-2008)
Betreft:	Besluit	Landbouw	milieu-
beheer.	

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

U	kunt	de	meldingen	inzien	van	23	
juni	 tot	 en	 met	 7	 juli	 2008	 in	 het	
gemeentehuis	 van	 8.30	 tot	 12.30	
uur	(of	volgens	afspraak).

Wet	Milieubeheer
Algemene	wet	bestuursrecht

Aanvraag	 en	 ontwerpbeschikkin-
gen		
Burgemeester	en	wethouders	maken	

bekend	 dat	 de	 volgende	 aanvraag	
om	 een	 milieuvergunning	 en	 een	
ontwerpbeschikking	ter	inzage	ligt:

•	Dorpsweg	134,	Maartensdijk.	Het	
betreft	 een	 ambtshalve	 wijziging	
voor	 een	 autobedrijf	 voor	 verkoop	
en	reparatie	en	tankstation	met	LPG	
van	 Autobedrijf	 Van	 Woudenberg	
B.V. 
De	 ontwerpbeschikking	 strekt	 tot	
het	 toevoegen	 en	 wijzigen	 van	 de	
voorschriften	 op	 grond	 van	 het	
Besluit	 algemene	 regels	 inrichtin-
gen	 milieubeheer	 en	 het	 Besluit	
externe	 veiligheid	 inrichtingen	
milieubeheer.

Het	 ontwerp	 van	 het	 te	 nemen	
besluit,	 met	 de	 daarop	 betrekking	
hebbende	stukken	die	redelijkerwijs	
nodig	zijn	voor	een	beoordeling	van	
het	 ontwerp,	 liggen	 gedurende	 zes	
weken	ter	inzage,	vanaf	19	juni	2008	
tot	en	met	30	juli	2008.	Tot	en	met	
30	 juli	 2008,	 kan	 iedereen	 schrif-
telijk	 of	 mondeling	 gemotiveerde	
zienswijzen	 tegen	 de	 ontwerpbe-
schikking	 kenbaar	 maken	 bij	 het	
college	 van	 Burgemeester	 en	Wet-
houders	 van	 de	 gemeente	De	 Bilt,	
p/a	 Milieudienst	 Zuidoost-Utrecht,	
Postbus	461,	3700	AL	Zeist	(bezoe-
kadres	 Laan	 van	 Vollenhove	 3211	
te	 Zeist).Degene	 die	 zienswijzen	
kenbaar	maakt,	kan	verzoeken	zijn	
persoonlijke	 gegevens	 niet	 bekend	
te	 maken.	 Dit	 verzoek	 moet	 tege-
lijkertijd	met	de	zienswijzen	bij	de	
Milieudienst	worden	ingediend.
Gedurende	de	inzagetermijn	kan	een	
ieder	 verzoeken	 om	 een	 gedachte-
wisseling	 over	 de	 ontwerpbeschik-
king.	 Wij	 verzoeken	 u	 daarvoor	
contact	op	te	nemen	met	de	Milieu-
dienst	 Zuidoost-Utrecht,	 telefoon	
(030)	 69	 99	 500.	 Tijdens	 deze	
gedachtewisseling	 kunnen	 monde-
linge	zienswijzen	kenbaar	gemaakt	
worden.	 Wij	 vragen	 u	 uiterlijk	 4	
weken	na	 de	 publicatiedatum	hier-
toe	een	verzoek	te	doen.	De	aanvra-
ger	 kan	 in	 de	 gelegenheid	 worden	
gesteld	om	hierbij	aanwezig	te	zijn	
of	 te	 reageren	 op	 de	 ingebrachte	
zienswijzen.

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

•		de	 gemeente	 De	 Bilt,	 Soestdijk-
seweg	 173	 in	 Bilthoven	 (iedere	
werkdag	 van	 8.30	 -	 12.30	 uur)	
en	 de	 openbare	 bibliotheek,	 De	
Kwinkelier	 20	 in	 Bilthoven	 (tij-
dens	 openingsuren)	 Een	 kopie-
exemplaar	 van	 de	 stukken	 wordt	
tegen	vergoeding	van	de	werkelijk	
gemaakte	kosten	verstrekt.

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

Openbare	 kennisgeving	 kapver-
gunning

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

Groenekan:
•		1	 berk,	 K.	 Wilhelminaweg	 444	
(11-6-2008).

Verlenging	 van	 	 reeds	 verleende	
vergunning.	U	kunt	hiertegen	geen	
bewaar	indienen.
Maartensdijk:
•	4	 berken,	 1	 spar,	 1	 perenboom,	
1	meidoorn,	 1	wilg,	 3	 esdoorns,	 1	
linde,	 1	 kastanje,	 3	 kersen	 	 	 en	 1	
appelboom	(herplantplicht),	Molen-
weg	14	(19-6-2007).

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

Beleid en strategie

Ontwerpbestemmingsplan	 “Lan-
delijk Gebied” gemeente Baarn

De	 gemeente	 Baarn	 heeft	 een	
bestemmingsplan	 voor	 het	 Lande-
lijk	Gebied	in	voorbereiding.	Omdat	
de	 gemeente	 Baarn	 deels	 grenst	
aan	 de	 gemeente	 De	 Bilt,	 kun-
nen	ook	 inwoners	 uit	 de	 gemeente	
De	 Bilt	 hun	 zienswijze	 indienen.	
Deze	publicatie	is	afkomstig	van	de	
gemeente	Baarn.	

Wilt u een zienswijze indienen?
Het	ontwerpbestemmingsplan	 is	 in	
te	 zien	 in	 het	 gemeentehuis	 van	
Baarn,	Stationsweg	18	te	Baarn	van	
vrijdag	13	juni	2008	tot	en	met	don-
derdag	24	juli	2008	tussen	8.00	uur	
en	12.00	uur	bij	de	balie	Planontwik-
keling	 (andere	 tijden	op	 afspraak).	
U	 kunt	 het	 plan	 en	 aanvullende	
informatie	 ook	 digitaal	 raadplegen	
op	de	gemeentelijke	website:	www.
baarn.nl	 onder	 Beleid	 en	 Plannen.	
Het	 is	 mogelijk	 gedurende	 deze	
periode	uw	zienswijze	over	het	ont-
werpbestemmingsplan	 in	 te	dienen	
bij	 de	 gemeenteraad	 van	 Baarn,	
Postbus	 1003,	 3740	 BA	 te	 Baarn.	
Voor	het	 indienen	van	mondelinge	
zienswijzen	 kunt	 u	 contact	 opne-
men	 met	 Mw.	 S.	 Tijdink-Melgers	
via	telefoonummer	(035)	548	17	82	
of	 mw.	 L.	 Bode	 via	 telefoonnum-
mer	(035)	548	18	96.

Van	 de	 ingekomen	 schriftelijke	
en	 mondelinge	 zienswijzen	 wordt	
een	 verslag	 gemaakt.	 Ook	 wordt	
er	 gekeken	 of	 het	 plan,	 naar	 aan-
leiding	 van	 de	 reacties,	 aangepast	
moet	 worden.	 De	 gemeenteraad	
neemt	hierover	een	besluit.

De Biltse kleur: de Wmo en 
het lokaal gezondheidsbeleid  
tot	2010

Het	 college	 heeft	 op	 10	 juni	 het	
concept	 beleidskader	 maatschap-
pelijke	 ondersteuning	 (Wmo)	 en	
lokaal	 gezondheidsbeleid	 gepre-
senteerd.	Onder	de	 titel	 ‘De	Biltse	
kleur,	kansen	voor	de	wijken	en	de	
dorpen’	 heeft	 het	 college	 de	 rich-
ting	 aangegeven	 voor	 de	Wmo	 en	
voor	 het	 lokaal	 gezondheidsbeleid	
voor	de	komende	vier	jaar.	Centraal	
hierin	staan	drie	programmalijnen;

Programmalijn	 1:	 Kwetsbare	
groepen
Het	 doel	 hierbij	 is	 het	 organise-
ren	 van	 een	 integraal	 pakket	 van	
zorg-	 en	 welzijnsvoorzieningen,	
een	 informatie-	 en	 adviesfunctie	
en	 een	 ontmoetingsfunctie.	 Deze	
functies	 worden	 aangeboden	 en	
gecoördineerd	 vanuit	 een	 wijkser-
vicecentrum.	Met	dit	concept	wordt	
nu	 ervaring	 opgedaan	 binnen	 het	
innovatieproject	MENS	 in	De	Bilt	
West	en	Maartensdijk.	
Programmalijn	 2:	 Leefbaarheid	
en	sociale	samenhang
Het	 doel	 is	 het	 bevorderen	 van	 de	
leefbaarheid	en	sociale	samenhang.
Programmalijn	 3:	 lokaal	 gezond-
heidsbeleid	en	collectieve	preventie	
Deze	lijn	is	gericht	op	het	bevorde-
ren	en	beschermen	van	de	gezond-
heid	van	de	 inwoners	door	het	 sti-
muleren	van	een	gezonde	leefstijl.

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

Vergunningen en Toezicht 

Vervolg op pagina 11



 De Vierklank 11 18 juni 2008

Vervolg van pagina 10

Het college is van mening dat de 
maatschappelijke ondersteuning met 
een Biltse kleur niet op de tekentafel 
ontwikkeld kan worden, maar zich 
gaandeweg moet ontwikkelen op 
basis van de behoeften in de wijken 
en dorpen van De Bilt. In het con-
cept beleidskader is beschreven hoe 
dat moet gebeuren. Na vaststelling 
van het beleidskader door de raad 
zal het college aan de slag gaan 
met een uitvoeringsplan waarbij de 
nadruk ligt op de wijken en dorpen 
van De Bilt.

Vanaf 17 juni tot 29 juli 2008 ligt 
het concept beleidskader ter inzage 
op het gemeentehuis in Bilthoven, 
bij het servicepunt in Maartensdijk 
en bij de vestigingen van de open-
bare bibliotheken. 
Het beleidskader is ook te vinden 
op www.debilt.nl onder Wonen en 
Leven – Welzijn, zorg en gezond-
heid. Alle belanghebbenden kun-
nen schriftelijk reageren.  Heeft u 
vragen dan kunt u contact opnemen 
met Bauke Heikamp, 030-228 95 39 
of heikampb@debilt.nl

Economische Zaken

Nota Economisch Beleid 2020 
vastgesteld 

Op 27 maart 2008 heeft de gemeen-
teraad van de gemeente De Bilt 
de Nota Economisch Beleid 2020 
vastgesteld. Eerder had het college 
van burgemeester en wethouders de 
nota in concept vastgesteld. Daarna 
hebben belangstellenden de moge-
lijkheid gehad om in te spreken. 
De inspraakreacties zijn verwerkt 
in de definitieve nota. In september 
van dit jaar wordt een uitvoerings-
plan gepresenteerd. De Nota Econo-
misch Beleid 2020 en de resultaten 
van de inspraak kunt u inzien op 
het gemeentehuis en vinden op de 
website www.debilt.nl. Desgewenst 
kunt u ook een schriftelijk exem-
plaar krijgen.  
Contactpersoon: Paul Smit, 
tel. (030) 228 94 39, 
e-mail: smitp@debilt.nl. 

Juridische Zaken

Verordeningen
Het algemeen bestuur van de Soci-
ale Werkvoorziening Zeist (SWZ) 
heeft op 24 april 2008 de volgende 
twee verordeningen vastgesteld:
1.  Verordening cliëntenparticipatie 

sociale werkvoorziening;
2.  Verordening Persoonsgebonden 

budget Begeleid werken Wet 
sociale werkvoorziening.

De verordeningen treden op 1 juli 
2008 in werking en zijn van toepas-
sing op inwoners van de gemeenten 
Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvel-
rug, Wijk bij Duurstede en Zeist 
die een indicatie voor de sociale 
werkvoorziening hebben. De veror-
deningen staan op de website www.
swzeist.nl. U kunt ze ook opvragen 
bij SWZ, 
tel. (030) 850 32 00 of 
swz@swzeist.nl

Bilthoven, 18 juni 2008 

Vegen Soestdijkseweg
Dinsdag 24 juni wordt op de Soesdijkseweg de voetpaden schoongeblazen, 
de parkeerstroken en rijweg geveegd tussen de Hobbemalaan en de Jacht-
laan. Om geen last te hebben van geparkeerde auto’s en het wegverkeer 
wordt om 5.00 uur ’s morgens begonnen met de werkzaamheden.

BoodschappenPlusBus: Rijdt voor de hele gemeente De Bilt
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel) 
Donderdag 19 juni: ochtend Kwinkelier
Vrijdag 20 juni: ochtend Tuincentrum Groenrijk Hollandsche Rading
Elke maandag 13.00 – 14.00 uur: zwemmen in Blauwkapel
Dinsdag 24 juni: ochtend Hessenweg
Informatie via de helpdesks.
 
Wijkservicecentrum MENS te Maartensdijk, Tel: (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg Maartensdijk: Openingstijden: maan-
dag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. Telefoon Help-
desk: (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:	mantelzorgconsulent.
 
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
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Spreekuren
•	 	Donderdag	19	juni	van	11.00	tot	12.00	uur;	Lia	Hottinga,	maatschappelijk	

werker
•	 	Wijkwinkel	op	maandag-	en	woensdagmiddag	open	inloop	en	op	dinsdag-	

en vrijdagmiddag volgens afspraak.

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

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

Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.

Agenda 
Wijkservicecentra

19 – 25 juni 2008

Het programma is bijna rond, de 
inschrijving nog niet: er kunnen 
zich (op 12 juni) nog 39 kinderen 
inschrijven! Formulieren zijn bij 
de balie van het gemeentehuis te 
krijgen (€ 10,- mee!) 
Benieuwd wat we gaan doen? Op 
woensdag gaan we zeker hardlo-
pen, worstelen en hockeyen. We 
hebben golf, cricket en klimmen 
bijna rond. Op donderdag doen 
we zeker flagfootball (voor 10+), 
honk/softbal en frisbee. We zijn 
nog bezig met tennis, voetbal 
en karate (voor 10-). Voor vrij-

dag staat het programma al vast: 
waterpolo, streetdance, kickbox, 
beachvolleybal, judo en sportbus 
(voor 9-). Je krijgt als alles rond is 
een bevestigingsbrief en program-
maboekje thuis gestuurd. Tot 27 
augustus!

Kijk ook eens op 
www.sportmeedebilt.nl

Biltse 
sportweek

Agenda 23 juni 2008
1. Vaststelling agenda raad
2. Spreekrecht burgers
3. Vaststelling
3.1. Programmarekening 2007
3.2. Voorjaarsnota 2008 
4. Rondvraag

Agenda 26 juni 2008 
1. Vaststelling agenda raad 
2. Vragenuurtje raadsleden
3. Vaststelling notulen 29 mei 2008
4. Lijst ingekomen stukken
5.  Spreekrecht burgers

Voorstellen 
6.  Advies Presidium en commissie bestuurlijke vernieu-

wing inzake de evaluaties van de    verschillende com-
missies uit de raad 

7.  Vaststellen wijziging Verordening leerlingenvervoer 
8. Wenselijkheid golfbaan ten oosten van A27
9. Gunning reconstructie Waterweg (noord) 
10. Duurzaamheidsbeleid 
11. Rekenkamerrapport ‘Inhuur derden’ 
12. Verbetering milieustraat in De Bilt 
13. Beleid inzake gebruik wegbermen 
14.  Verzamelvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen 
15. Regionalisering brandweer
16.  Vaststellen wijziging Verordening Maatschappelijke 

ondersteuning 
17.  Financiële jaarstukken en 3e verzamelwijziging begro-

ting 2008 BRU 
18. Kredietvoorstel hulpmiddelen voor gehandicapten

Toelichting raadsagenda’s
Op maandag 23 juni houden de acht raadsfracties de 
algemene beschouwingen op jaarrekening en voorjaars-

nota en reageert het college in eerste termijn.
Op 26 juni vindt de tweede termijn plaats en gaat de 
raad tot besluitvorming over.

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 Reglement 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 
Ruimte en Burger & 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 Organisatie, vergaderkalen-
der en dan de datum van de vergadering). 

De raadsagenda’s liggen ter inzage in het gemeentehuis 
(informatiebalie), 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 diensten-
centrum Dijckstate te Maartensdijk, VVSO WVT aan 
de Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie aan de 
Prof. dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt, Stichting Welzijn 
Ouderen aan de Jasmijnstraat te De Bilt. De bijlagen 
bij de raadsvoorstellen liggen alleen ter inzage in het 
fractiehuis.

Raad vergadert op maandag 23 juni 
en donderdag 26 juni

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op maandag 23 juni 2008 en donderdag 26 juni 2008 in de 
Mathildehal van het gemeentehuis te Bilthoven. De vergadering van 23 juni is vanaf 20.00 uur en de 

vergadering van 26 juni is van 16.00 – 20.00 uur. Beide vergaderingen zijn openbaar.
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Namens alle kinderen, die op 11 juni jl. in de 
gemeente De Bilt hebben geroefeld, bedankt  het 
organisatieteam van de Roefeldag alle onderstaande 
bedrijven en instellingen voor hun medewerking, 
zodat de Roefeldag De Bilt 2008 wederom een succes 
is geworden. Door hun organisatie die middag open 
te stellen voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar 
wonende in de gemeente De Bilt, hebben veel kin-
deren ook dit jaar weer de unieke gelegenheid gehad 
om kennis te maken met de (werk)wereld van volwas-
senen. Verspreid over totaal 53 roefelplaatsen hebben 
309 kinderen een actief kennismakingsprogramma 
gevolgd van anderhalf uur.

De bedrijven en instellingen die hebben deelgeno-
men zijn:
Fysiotherapie De Bilt - De Bilt, Apotheek Maer-
tensplein - Maartensdijk, Fysio Fitness Visscher – 
Groenekan, Better Bodies – Bilthoven, Autobedrijf 
de Rooij – De Bilt, Q8 Soebhania – Bilthoven, Van 
Markus Autoschade – De Bilt, Horseland Ruitersport 
– Bilthoven, Albert Heijn - Bilthoven en De Bilt, 
Foto Brouwer – De Bilt, Shoeby Fashion – De Bilt, 
Hehenkamp Herenmode – De Bilt, De Wereldwin-
kel – De Bilt, Emmaus – Bilthoven, OBI Klusmarkt 
– Bilthoven, Veldhuizen Wagenbouw – Groenekan, 
Bilthovense Bouwgroep De Jong – Bilthoven, Arie 
Kemp Boerengereedschappen – Maartensdijk, Van 
Ginkel Tuinspecialisatie – De Bilt, Zorgboerderij 
Nieuw Bureveld – De Bilt, KNMI – De Bilt, St. 
Het Utrechts Landschap – De Bilt, Stal van Brenk – 
Groenekan, Reinaerde De Schaapskooi – Bilthoven, 
Verzorgingshuis De Bremhorst – Bilthoven, Verzor-
gingshuis Weltevreden – De Bilt, Thuiskantoor Dap-
per – Bilthoven, Openbare Bibliotheek – Bilthoven en 
Maartensdijk, Bruna – Bilthoven, Gemeente De Bilt 
afdelingen BMO wijkcontactambtenaar– VTO monu-
menten– Bodes/Burgerzaken en de Burgemeester ism 
de Raadsgriffie, Hotel De Biltsche Hoek – De Bilt, 
Café Miltenburg – Bilthoven, Restaurant De Kuuk – 
Bilthoven, Restaurant De Mauritshoeve – Bilthoven, 
Kapper Hans Stevens – Maartensdijk, Kinderdagver-
blijf ’t Mereltje – Bilthoven, De Vierklank – Groene-
kan, Brandweer Maartensdijk, TNT Post – Bilthoven, 
De Vierstee – Maartensdijk, Midgetgolf Bilthoven 
- Bilthoven, Vluchtelingenwerk De Bilt – Bilthoven, 
Biltstede Makelaars – De Bilt, Houwing Van Beek 
Notarissen – Bilthoven, Randstad Uitzendbureau – 

Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie – De Bilt.

Speciale dank gaat uit naar de sponsors van de Roe-
feldag De Bilt 2008:

Bilthovense Bouwgroep De Jong bv - Bilthoven
H.F. Witte Centrum – De Bilt
Jansen & Van Driel – Groenekan
C 1000 - Maartensdijk
Veldhuizen Wagenbouw - Groenekan
Gemeente De Bilt 

Ook willen wij de begeleiders van de roefelgroepjes 
en de vele vrijwilligers, die hun bijdrage aan de orga-
nisatie hebben geleverd, bedanken. Ook zonder hen 
zou deze dag niet mogelijk zijn geweest. 

Denkt u erover om volgend jaar ook mee te doen? 
Meldt u dan aan. U ontvangt dan volgend jaar auto-
matisch een aanmeldingsformulier. Misschien wilt u 
zelf graag een bijdrage leveren aan de organisatie van 
de Roefeldag. U kunt voor meer informatie contact 
opnemen met Joke van Kessel op telefoonnummer 
(030) 228 96 18 of e-mailadres kesselj@debilt.nl.

Binnenkort treft u een vrolijke impressie van de 
Roefeldag 2008 aan op de website van de Roefeldag,  
www.roefeldagdebilt.nl

Het Roefelcomité 2008 is samengesteld door mede-
werking van : 
Stichting Buurtwerk De Bilt, Stichting Samen voor 
De Bilt, Sojos Maartensdijk en Gemeente De Bilt.

MD-geslaagden eindexamen C1000

Voor veel eindexamenkandidaten was het vorige 
week een heel spannende tijd. Bij het wachten op de 
definitieve uitslag ontstaat vaak toch twijfel. Brenda 
Geel, Vince Macco (herexamen), Marjolein de 
Geus, Melissa de Zeeuw, Vivian Struik, Petra van 
Barneveld en Colinda van Vliet behoren allen tot 
de zaterdagploeg van de Maartensdijkse C1000 en 
hebben ook examen gedaan. Ze werden afgelopen 
zaterdag verrast door Johan de Zeeuw met een grote 
taart met mooie foto ter ere van het behalen van hun 
middelbare schooldiploma. Ook bij de vulploeg zijn 
veel geslaagd.

 Biltse Ondernemers en Organisaties Bedankt!

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

tot 20.00 uur

ALLEEN BUITEN

REKKEN MET DIVERSE ARTIKELEN VOOR 

DAMES - HEREN - EN KINDEREN.

ZOMER VOORDEEL ACTIE

DONDERDAG
19 MEI

VRIJDAG
20 MEI

ZATERDAG
21 MEI

NU MET 40% KORTING
LET OP WITTE KAART!!!

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, (tuin)tafels, stoelen                              
banken, radiatorkasten en nog veel meer.     
Heeft u een speciale wens ? 
Vraag het aan ons of wij die voor u waar kunnen maken.
Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf artikelen bij 
ons terecht.

“Maartensdijk”              3738CL Maartensdijk
  Dorpsweg 170               Tel/Fax 0346 211579

De eerste de beste

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.

Mededeling!!!!

Bakkerij `t Stoepje komt niet meer op de standplaatsen in Westbroek en 
Tienhoven, Voor al u Stoepje lekkernijen kunt u terecht bij de volgende 
Stoepje kramen: 
 Dinsdag: Maartensdijk
 Donderdag: Maarssen
 Vrijdag: De Bilt.
Extra Voordeel 10 zachte puntjes wit of bruin voor slechts € 1.00
Vloer Wit, Bruin of Fijnvolkoren voor slechts € 1.00 en 3 voor € 2.50 

De lekkerste Kruidkoek voor slechts € 1.00
Bij aankoop van € 5.00 of meer 10 stoepje kado zegels Extra !!!!!

Tot ziens bij een van onze kramen op de markt.
Kijk voor info: op www.stoepje.nl

Met de KBO 
naar Hoorn en 

Medemblik
Woensdag 25 juni organiseert de Katholieke Bond 
voor Ouderen een bustocht naar Hoorn en Medem-
blik met een boottocht naar Enkhuizen. Het vertrek 
uit De Bilt is om 09.15 uur. Rond 11.00 uur hoopt 
men in Hoorn aan te komen om vervolgens met de 
stoomtram naar Medemblik af te reizen. In de tram 
wordt koffie en thee met Westfriese krentenmik 
geserveerd. De wandeling naar de haven waar een 
luxe passagiersschip op het gezelschap wacht om 
naar Enkhuizen te varen is ca. 5 minuten lopen. 
Er is tijd beschikbaar voor deelnemers die het 
plaatsje Medemblik willen bekijken. Rond 13.15 
uur vertrekt de boot naar Enkhuizen, met aan boord 
een Westfriese koffietafel. Vanaf ongeveer half 
drie kan men het Zuiderzee museum in Enkhuizen 
bezoeken.

De geplande thuiskomst in De Bilt is rond 19.00 
uur. Ook niet leden kunnen zich aanmelden (bij de 
heer Gerritse tel. 030-2286483 of bij mevrouw v.d. 
Poel tel. 0640470660). 



 De Vierklank 13 18 juni 2008

Open dagen Tuinderij Eyckenstein
Op zaterdag 21 en zondag 22 juni 2008, beide dagen van 11.00 tot 16.00 
uur, is het weer tijd voor de ‘Open Dagen’ bij de biologische boer en tuinder 
én de zorgboerderij. In het weekend waarin de zomer écht begint, zetten in 
totaal 375 bedrijven hun deuren open voor het publiek. Een uitgelezen kans 
om een kijkje te nemen in de keuken van het boerenleven. 

Ook Tuinderij Eyckenstein zet haar poort weer open! Inmiddels hebben 
sinds de start van de Tuinderij in maart 2006 al veel mensen uit de omge-
ving onze tuin weten te vinden. En elke keer opnieuw zijn de Open Dagen 
een groot succes.
De Tuinderij is gelegen op de fraaie voormalige moestuin van Landgoed 
Eyckenstein in Maartensdijk. De tuin is gedeeltelijk ommuurd en dit voor-
jaar zijn er een aantal kleine peren- en perzikenboompjes geplant die langs 
de muur geleid zullen worden. Op de tuin staan twee historische kassen die 
op de open dagen te bezichtigen zijn.

Op de tuin telen we biologische groenten, waaronder ook een aantal verge-
ten en bijzondere groenten als schorseneren, warmoes, pastinaak en verse 
kapucijners. Ook is er een bloemen- en kruidentuin. Op dit moment staat de 
tuin er prachtig bij. De kapucijners en courgettes staan geweldig te bloeien. 
De dorperwtjes en peultjes worden geplukt. De eerste nieuwe aardappels 
worden geoogst en de andere vier rassen aardappels groeien goed.

Tijdens de Open Dagen zijn er verschillende activiteiten: rondleidingen, 
koffie en thee, verschillende soorten zelfgemaakte rabarberjam, aardbei-
enjam en rabarbertaart. Voor kinderen is op de tuinderij een speurtocht 
uitgezet. En natuurlijk is er een kraam waar u onze groenten en kruiden 
kunt kopen.
Voor meer informatie: Luuk Schouten, tel: 06 44545537 of kijk op www.
landgoedgroenten.nl.

Waarom stopt Arjen van Ginkel (42) 
na vijf jaar als trainer van het eerste 
team? Van Ginkel: ‘Eerlijk gezegd: 
ik zat aan m’n taks. Het zijn vijf heel 
intensieve jaren geweest. Ik vond 
het steeds moeilijker om de groep 
op een frisse manier te benaderen en 
daarbij creatief en origineel te zijn. Ik 
ben altijd heel prestatiegericht bezig 
geweest. De huidige groep bestaat al 
drie jaar grotendeels in deze vorm. 
Ik denk dat dit voor een team ook 
het maximum is om onder dezelfde 
trainer te werken. Je bent nu meer 
bezig met het onderhouden van de 
basisprincipes van het spel dan het 
inbrengen van vernieuwende ideeën. 
Het is dan goed wanneer er een nieuw 
gezicht voor de groep staat.

Promoveren
Vorig jaar dacht hij er al aan om te 
stoppen. Maar toen promoveerde TZ 
in de zaalcompetitie van de eerste 
naar de overgangsklasse. Dat wilde 
hij nog wel een jaar meemaken. En 
zowaar, in de zaal werd TZ dit jaar 
nog bijna kampioen ook. De eerste 
vier jaar werkte van Ginkel samen 
met collega trainer Karel Plate. Zelf 
heeft hij nooit een trainerscursus 
gevolgd. Hij was er van overtuigd dat 
hij met de kennis die hij had opge-
daan als speler plus zijn eigen ideeën 
over korfbal dit wel aan kon. Arjen 
van Ginkel was 17 jaar speler van 
het eerste team, waarvan vele jaren 
aanvoerder. Hij heeft inmiddels ook 
al de nodige ervaring opgedaan als 
trainer van lagere teams en de jeugd. 
Toen de vorige trainer van het eerste 
vijf jaar geleden vertrok meldde hij 
zich aan om voor de groep te gaan 
staan. Als voorwaarde stelde hij dat 
dit wel de instemming van het gehele 
eerste team moest hebben. Dat waren 
immers de spelers waarmee hij zelf 
gekorfbald had. Maar het team had 
daar geen moeite mee. Van collega 
Plate stak hij het nodige op en kon 
hij gaandeweg groeien in zijn rol 
als trainer. Hij was vanaf het begin 
de verantwoordelijke man voor het 
eerste achttal.

A-junioren
In goed overleg met de technische 
commissie gaat hij volgend seizoen 

dus aan de slag met de A-junioren. 
Van Ginkel is te veel een TZ-man 
om ergens anders aan de slag te gaan. 
Wel geeft hij toe dat er aanbiedingen 
van andere verenigingen zijn geko-
men, toen bekend werd dat hij zou 
stoppen met het eerste achttal van 
TZ. Dat vindt hij op zichzelf een eer. 
Maar zijn nieuwe uitdaging ligt toch 
bij de jeugd. Zijn ambitie is om de 
A-junioren binnen één of twee jaar de 
overgangsklasse binnen te loodsen, 
in de zaal- zowel als in de veldcom-
petitie. 
Het trainen van jeugd kost wel wat 
minder tijd in de voorbereiding weet 
hij. Iedere wedstrijd van het eerste 
werd altijd uitgebreid door hem voor-
bereid. Onder meer door het bekijken 
van beeldmateriaal van de volgende 
tegenstander. Het is al jaren gebruik 
dat korfbalverenigingen in goed over-
leg met elkaar video’s en DVD’s 
uitwisselen waardoor ze de komende 
tegenstander van te voren goed kun-
nen observeren. Daarnaast heeft van 
Ginkel altijd nauwgezet een archief 
bijgehouden met alle trainings- en 
wedstrijdverslagen. Op deze manier 
probeerde hij altijd goed voorbereid 
zijn team te trainen en de oefenstof zo 
afwisselend mogelijk te houden. Met 
dit materiaal heeft hij een basis die 
hem bij het trainen van de A-junioren 
goed van pas zal komen.

Allround sport
TZ blijft zijn club. Een hechte ver-
eniging, zo weet hij, die zowel voor 
recreatieve als sportiefgerichte spe-
lers veel te bieden heeft. Dat gaat 
prima samen. Alles wordt zoveel 
mogelijk met eigen mensen gedaan. 
Er is nooit geprobeerd om op wat 
voor manier dan ook spelers van 
buitenaf aan te trekken. Het feit dat 
het een gemengde sport is, is uniek in 
de sportwereld. Hij heeft als trainer 
ervaren dat dit van hem ook een spe-
cifieke benadering vraagt. Korfbal is 
een ideale sport, vindt Arjen van Gin-
kel. Je wordt er heel allround van. 
Wanneer je redelijk kunt korfballen, 
kun je ook in andere balsporten goed 
uit te voeten. Hij herinnert zich met 
plezier hoe enkele jaren geleden een 
zaalvoetbalteam, bestaande uit korf-
ballers van TZ, op een zaalvoetbal-

toernooi georganiseerd door buurman 
SVM nog in de finale kwam ook. TZ 
heeft 270 leden en kan een bloeiende 
vereniging worden genoemd. De club 
hoeft niet persé in de hoofdklasse 
uit te komen, is er afgesproken. We 
moeten ons echter wel in de over-
gangsklasse kunnen handhaven, is 
zijn verwachting. De jeugdteams zou-
den echter wat hoger kunnen komen, 
is zijn mening. Hij zal daar komend 
seizoen al zijn krachten aan gaan 
wijden.

Zelfkritiek
Hij wenst zijn opvolger Gert van 
de Brink alle succes toe. Heeft hij 
nog een goede raad voor hem? Na 
enig aarzelen: ‘Gert moet vooral zijn 
eigen ideeën er in gooien. Ik denk 
dat hij met zijn ervaringen als hoofd-
klassespeler (van de Brink speelde 
jarenlang met zijn vorige vereniging 
De Meeuwen uit Putten in de hoofd-
klasse) aan TZ een meerwaarde kan 
toevoegen. Het zou goed zijn’, vindt 
hij, ‘als de spelers wat meer zelf-
kritiek zouden hebben. Een nieuw 
gezicht zal dat gemakkelijker kunnen 
overbrengen. 
Ook zou het mooi zijn als spelers 
ook wat individuele training zouden 
krijgen. Mij is dat nooit gelukt. Het 
zou fijn zijn als dat de nieuwe trainer 
wel zou lukken.’ Van de Brink zal het 
volgende seizoen worden bijgestaan 
door een ‘teammanager’. Van Ginkel 
verwacht dat dit meer mogelijkheden 
zal bieden en dat dit het peil van het 
team ten goede zal komen. Tenslotte 
merkt hij op de afgelopen vijf jaar 
met veel plezier TZ getraind te heb-
ben. Hij hoopt dat hij het team wat 
heeft kunnen aanleren. In ieder geval, 
zo verzekert hij, heeft hij veel van de 
spelers geleerd. Maar het is nu mooi 
geweest.

Arjen van Ginkel verruilt het eerste van TZ 
voor de A-junioren 

door Martijn Nekkers

Zaterdag 7 juni was de laatste wedstrijd van het eerste team van korfbalvereniging Tweemaal Zes onder 
trainer Arjen van Ginkel. Het was ook de laatste wedstrijd van het seizoen. Er werd gewonnen van ASVD 

en zo eindigde TZ op de tweede plaats van de overgangsklasse, vorig jaar was dat op de derde. Volgend jaar 
gaat dit team verder onder de huidige trainer van het tweede, Gert van de Brink. Arjen van Ginkel neemt 

volgend jaar de A-junioren van TZ onder z’n hoede. 

Arjen van Ginkel.

Theo Klein en Anneke Hogeveen 
sporten elke zaterdag mee met de 
Stichting ‘Gewoon’ Sport. Deze 
sportstichting richt zich speciaal 
op mensen met een lichamelijke 
functiebeperking. Vanwege het 10 
jarig bestaan kwam ook Hans van 
Breukelen, die in de Raad van aan-
beveling van deze Stichting zitting 
heeft, even kijken. Theo en Anneke 
gingen graag met hem op de foto 
[MD].

Majorette worden?
Dinsdagavond 24 juni van 18.45 tot 20.00 uur openen de majorettes van 
muziekvereniging Vriendenkring uit Westbroek de deuren van het dorps-
huis van Westbroek en nodigen iedereen uit om kennis te komen maken. 
Ben je tussen de 4 en 18 jaar en vind je het leuk om je vrije tijd te investeren 
in een leuke en gezellige hobby? Kom dan deze dinsdag even langs in het 
Dorpshuis Westbroek aan de Prinses Christinastraat.

Je kunt deze avond deelnemen aan o.a. een warming-up, basistwirls en 
je kunt kijken naar de shows, die de huidige groepen al gemaakt hebben. 
Bovendien maak je kennis met de baton, pompons en het dansen! Mocht je 
je na deze introductieavond geïnteresseerd blijven, dan kun je gedurende 
4 gratis lessen verder uitproberen of majorette écht wat voor je is. In de 
praktijk kun je majorettes aan het werk zien tijdens het Zomerconcert 21 
juni om 16.00 uur in de ‘nieuwbouw’ van Westbroek. 

BeeKk Kunstroute 
Ruim vijftig kunstenaars nemen deel op 21 en 22 juni aan de dertiende 
BeeKk Kunstroute op zesentwintig locaties in De Bilt. Dit jaar zijn de ope-
ningstijden op beide dagen van 12.00 tot 17.30 uur. 

Wethouder Herman Mittendorff zal de route openen in Huize Het Oosten, 
Rubenslaan 1, op zaterdag 21 juni om 10.30 uur. In Huize Het Oosten is de 
overzichtstentoonstelling van alle deelnemers vanaf zaterdag 14 tot en met 
vrijdag 20 juni van 10.00 tot 17.30 uur te bezichtigen. Daar is dan ook een 
routebeschrijving verkrijgbaar. Stein van Eden zorgt aan de piano voor een 
muzikale omlijsting van de opening.
     
Ook dit jaar is er een grote verscheidenheid aan locaties en een even grote 
verscheidenheid aan werk. In het zorgcentrum De Bremhorst aan de Jan 
van Eijcklaan exposeert Els van Stratum, waar ook drankjes en hapjes 
verkrijgbaar zijn; ze laat bezoekende kinderen onder haar leiding tekenen 
en schilderen. In De Koperwiek aan de Koperwieklaan wordt de expositie 
geheel in Italiaanse sfeer opgeluisterd met onder andere Italiaanse hapjes.
     
Hoewel er geen locaties in Maartensdijk zijn opgenomen, zijn er wel een 
aantal exposanten woonachtig in deze voormalige gemeente. Zonder vol-
ledig te willen zijn herkennen wij in de folder de namen van o.a. Els van 
Stratum, Petra Cremers, Hannie Danvers, Connie van Zwetselaar, Greetje 
Willers en Ockje Krediet. 
Verschillende kunstenaars geven uitdrukking aan het feit dat het dit jaar de 
dertiende kunstroute is van de Biltse en Bilthovense kunstkring. Zo kun-
nen bezoekers bij José Delfosse een ‘vliegvorm’ plukken uit de tuin voor 
dertien euro. Bij verschillende exposanten krijgt elke dertiende bezoeker 
een lot voor een kunstprijs.
Meer informatie over de locaties en de deelnemende kunstenaars kunt u 
vinden op www.kunstkringbeekk.nl.  Via deze website kan de flyer met de 
routebeschrijving gedownload worden [HvdB].



PERSONEEL GEVRAAGD

Meisje boven de 16 dat een 
FJORD 5 à 6 keer per week 
wil rijden in Groenekan. Tel. 
06-46386497

PERSONEEAANGEBODEN

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

DIVERSEN

Alvast een vakantiecoupe? 
Kom naar BETTY'S CORNER! 
Elke vrijdag en zaterdag in 
Maartensdijk. Bel voor een 
afspraak: 06-33722022 Zorg 
voor uw haar!

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

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

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

Outlet VLOERBEDEKKING, 
prijzen v.a € 5,00 per m2 , 
www.mevoshop.nl
of bel 06-30186342
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ZONWERING gebruikt en 
nieuw reparatie rolluiken-
markiezen. Uw bestaande zon-
nescherm elektrisch gemaakt. 
€289,-. Hans. Groenekanseweg 
06-26604779

114 Boeken z.g.a.n. van alles 
wat. €50,-. Tel. 0346-213715

Kinderstoel 2dlg, met stoel-
verkleiner, samen €15,-. 
Hobbelpaard met zitje. €7,50. 
Fietsstoeltjes voor vóór- en ach-
terop. €10,00 p.st. S.v.p bellen 
na 19.00 uur, tel. 06-19691119

Meisjes borstbeeld met lang 
blond haar. €20,-. Black dek-
ker Accu borstel. €20,-. Tel. 
0346-214065/06-29506849

TE KOOP GEVRAAGD

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

Wie heeft voor onze budgettuin 
(sier)TEGELS over? Liever 
niet groter dan 40x40 cm. p.s. 
Graag bellen na 19:00 uur. Tel. 
0346-214116

FIETSEN/BROMMERS

Kinderfietsje v. jongen v.a. 3,5 
jaar.  €15,-. S.v.p bellen na 
19.00 uur, tel. 06-19691119

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

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

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

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

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

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

Te koop gevraagd

Fietsen / Brommers

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

Sojos agenda
Wil je data weten van activiteiten van Sojos, of bijvoorbeeld foto’s bekijken, 
dan kun je de Sojos website bezoeken. De website van Sojos is te vinden op 
www.freewebs.com/sojos1

Sportbus 
Aanstaande donderdag 19 juni zal de sportbus van ‘Sport Mee de Bilt’ weer 
in Maartensdijk neerstrijken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tus-
sen 15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat allerlei spelmaterialen die door 
de kinderen en de oudere jeugd gratis en onder begeleiding van vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan allerlei balspellen, maar ook 
bijv. steltlopen of eenwieler. Bij slecht weer zijn de kinderen welkom in Sojos 
waar het sportbus team een alternatief programma zal aanbieden..

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 25 juni zijn alle basisschoolkinderen vanaf 6 jaar weer welkom 
op de tweewekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. 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 vrijwil-
ligers weer van de partij. Deelname aan de middag is gratis. De middag begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 

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

Kinderboekenschrijfster 
leest voor 

Beatrice Keunen, schrijfster van het kinderboek 
Koosje en het Donker, komt maandag 30 juni en 
woensdag 2 juli voorlezen in twee van de drie Bibli-
otheken in deze gemeente. Op maandag 30 juni leest 
Beatrice Keunen van 16.00 tot 17.00 uur voor in de 
bibliotheek in Bilthoven. Op woensdag 2 juli komt 
de schrijfster van 14.30 tot 15.30 uur voorlezen in de 
bibliotheek in De Bilt. Koosje en het Donker is het 
debuut van kinderboekenschrijfster Beatrice Keunen 
met bijzondere illustraties van Wieteke Koolhof. Het 
prentenboek Koosje en het Donker, geschikt voor kin-
deren van 4 tot 9 jaar, gaat over een meisje dat bang 
is voor het donker en vriendjes wordt met haar angst 
waardoor ze beter met donker om kan gaan. Kinderen 
en ouders zijn van harte welkom. De toegang is gratis. 
Voor meer informatie, tel: 030 228 58 03 of zie www.
bibliotheekdebilt.nl

Hip hop workshop
Zaterdag 21 juni van 14.00 tot en met 16.00 uur is er 
in W4 (Weltevreden 4 in de Bilt) een hiphopwork-
shop. Deze wordt gegeven door 2 enthousiaste mei-
den met jaren danservaring! Het is voor alle jongens 
en meisjes van 10 tot 15 jaar. De deelnamekosten 
zijn 3 euro inclusief een glaasje fris. Wil jij hier aan 
meedoen? Meld je dan snel aan, want vol = vol! 
Voor meer informatie, inschrijven en betalen, kun 
je terecht bij buurthuis ’t Hoekie: Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg 2 in De Bilt, tel. 030 2201702, info@
buurtwerkdebilt.nl.

Wie zo nodig met zijn kornuiten
op muren graffiti moet spuiten
voelt zich zeker een held
maar kost hem dat geld
dan huilt hij tranen met tuiten 

Guus Geebel Limerick

Jeugdige
dubbelkampioenen

Tautenburg
Bij tennisvereniging Tautenburg uit Maartensdijk zijn 
van 4 t/m 15 juni de clubkampioenschappen Meisjes 
en Jongens dubbel gespeeld, waarbij 86 kinderen in 
de verschillende categorieën strijd leverden om de 
beker. Dit jaar deden ook de kinderen, die net lid 
waren geworden mee in een speciale categorie; de 
‘mini’s’. De gehele week zijn er zeer spannende en 
prachtige wedstrijden gespeeld. Ook het weer heeft 
zich van zijn beste kant laten zien. Alles bij elkaar 
was het een gezellige en geslaagde week. Voor meer 
informatie: www.tautenburg.nl.

De uiteindelijke winnaars waren:
Jongensdubbel A
1e prijs: Noah ten Haam en Bob Gerritsen
2e prijs: Bas Hoppenbrouwer en Luc Bax
Jongensdubbel B
1e prijs: Tomas Ehrencron en Tieme Schardam
2e prijs: Pelle Schardam en Ruben Hoogeveen
Jongensdubbel C
1e prijs: Sander van der Weerd en Justus Bos
2e prijs: Vincent Jacobsen en Arthur Harshagen
Meisjesdubbel A
1e prijs: Nadia van Beerschoten en Aline van Ros-
sum
2e prijs: Aletta Verberg en Charlotte Thijs
Meisjesdubbel B
1e prijs: Marit Bos en Chantal van de Hoef
2e prijs: Suzanne Broeders en Joella Vermeulen
Meisjesdubbel C
1e prijs: Caroline van der Weerd en Nienke Lamers
2e prijs: Femke de Hoogt en Jessie von Ende
Mini
1e prijs: Teun van Dijk en Jesse van Dijk
2e prijs: Jaime Fatels en Boris van ’t Land

Alle winnaars met hun veroverd eremetaal.

Voor de gehele vakantieperiode
zijn we op zoek naar enthousiaste

Stalhulpen m/v

Ben je minimaal 16 jaar, gek op paarden en niet bang om je 
handen uit de mouwen te steken, dan is deze vakantiebaan 
wellicht voor jou. Tijdens de vakantieperiode gaat de zorg voor de 
paarden op onze dressuurstal natuurlijk gewoon door. Mesten, 
vegen, poetsen en als je een beetje handig bent met paarden 
ook longeren en rijden, behoren tot de dagelijks terugkerende 
werkzaamheden. En daar hebben we hulp bij nodig.

Bel voor meer informatie Cora Arends, 06-54753516
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In december van het vorig jaar werd 
Hans negenendertig jaar. Als cadeau 
vroeg hij aan zijn vrouw en kinderen 
toestemming om mee te mogen doen 
aan de triatlon. Hans: ‘Mijn sociale 
leven staat al maanden op een laag 
pitje. Een feestje op zaterdagavond, 
daar zit ik niet om te springen, want 
ik wil vroeg naar bed. ‘s Morgens 
vroeg begin ik vaak met trainen en 
‘s avonds ben ik ook op pad of lig 
ik in het zwembad. Voorlezen aan 
de kinderen (van zeven en vijf jaar) 
is er nauwelijks meer bij. Linda, 
mijn vrouw, vangt thuis alles op’. 
Waarom al deze opofferingen? Hans: 
‘Ik zag de videoband met de triatlon 
van Almere. Daar kreeg ik kippenvel 
van. Voor mij is het ultiem, als ik het 
bewijs lever dat ik het zou kunnen. 
Het mooie van deze sport is ook dat 
de meeste deelnemers al wat ouder 
zijn en iedereen bereidt zich op zijn 
eigen manier voor’. Pieters heeft zich 
aangemeld voor de triatlon in Nice: 

the ironman. In maart van dit jaar 
is hij al een keer in de omgeving 
geweest en hij was onder de indruk 
van het parcours: ‘Het is een fantas-
tische omgeving: eerst 3,8 kilometer 
in zee zwemmen, daarna 180 kilome-
ter fietsen, eerst 75 kilometer klim-
men en daarna dalen in een prachtig 
landschap met pittoreske dorpjes en 
tenslotte de marathon van ruim 42 
kilometer’. 

Zestien uur per week trainen
Voor Hans Pieters is sport een 
levensbehoefte: ‘Ik zou me geen 
raad weten zonder sport’. Hij heeft 
zijn hele leven aan sport gedaan; 
vroeger gevoetbald en daarna begon-
nen met lopen: ‘Eerst tien kilome-
ter, daarna een kwart marathon en 
uiteindelijk de marathon’. Ook de 
marathon van New York heeft hij 
uitgelopen: ‘Dat doe ik nooit meer, 
dacht ik toen’. Het lopen breidde 
hij uit het de kwart triatlon en vorig 

jaar de halve triatlon: ‘Daar ben ik 
mezelf wel tegengekomen’. Maar, 
ambitieus als hij is, besloot hij toch 
een keer de hele triatlon te doen. 
Hans Pieters heeft de voorbereiding 
grondig aangepakt. Hij is lid van 
de atletiekvereniging Hellas, laat 
zich regelmatig keuren door een 
bevriende sportarts, wordt geadvi-
seerd door een voedingsspecialist 
en een sportmasseur behandelt de 
vermoeide spieren wekelijks. Vanaf 
januari heeft Pieters de trainingen 
opgevoerd; momenteel is hij zestien 
uur per week bezig met rennen, 
zwemmen en fietsen. Een voordeel 
van het vele buiten zijn is voor Pie-
ters het zien van de omgeving: ‘Het 
is hier fantastisch fietsen, je fietst 
door drie verschillende natuurge-
bieden. Je ziet ook alles groener 
worden. Je leert ook efficiënt met 
je tijd omgaan: bijvoorbeeld als we 
naar een verjaardag gaan, ga ik er 
met de fiets heen’. 

Ik wil de finish halen
Woensdag 18 juni vertrekt Hans Pie-
ters met twee vrienden naar Nice. 
De vrienden regelen alle praktische 
zaken voor hem, zodat hij zich volle-
dig kan concentreren op de wedstrijd. 
Linda en verdere familie zijn aanwe-
zig om Hans te steunen waar nodig. 
Een richttijd om binnen te komen 
heeft Hans niet: ‘De snelsten finishen 
binnen acht en een half uur, maar je 
moet binnen vijftien uur aankomen. 

Voor mij is het alleen belangrijk dat 
ik kan finishen en niet opgeef. Het is 
mijn eerste en laatste triatlon, want 
dat kan ik mijn gezin niet nog een 
keer aandoen’. De sport zal bij Hans 
nooit verloren gaan: ‘In september ga 
ik met vrienden fietsen in de Arden-
nen en misschien de marathon in 
Amsterdam, maar die vind ik nu een 
beetje kort’. Maar eerst gaat Pieters 
met 2200 triatleten de uitdaging aan 
op 22 juni in Nice.

De eerste en laatste triatlon van Hans Pieters
door Sylvia van der Laan

Op de tafel liggen drie pakketjes in aluminiumfolie verpakt. Lunchpakketjes voor de kinderen? Nee, het 
zijn aanvullingen op de normale voeding van Hans Pieters. Het gehele leven van Pieters en zijn gezin staat al 

maanden in het teken van deelname aan de triatlon ‘the ironman’ in Nice op 22 juni.

Nu nog ontspannen voor de ultieme uitdaging.

Zondag 16 maart jl. werd in Blauwkapel onder grote belangstelling het 
gerestaureerde Van de Eynde/Van Peteghem-orgel uit 1711 met een orgel-
concert in gebruik genomen. De intimiteit van het monumentale kruiskerkje 
en goede akoestiek maakten het concert tot een waar feest. Mede door dit 
succes én ter gelegenheid van het Kerkenfeest 2008 (40ste verjaardag van 
de Utrechtse Stedelijke Raad van kerken) heeft de Vereniging Vrienden van 
Blauwkapel gemeend twee zomerconcerten te organiseren.
Zaterdag 28 juni van 15.00 tot 16.00 uur kunt u zich laten bekoren tijdens 
het concert van het Utrechts jongerenkoor ‘De Bekoring’: een gloednieuw, 
fris en enthousiast koor onder de bezielende leiding van dirigent Claartje 
Kocken en pianist Roeland van de Sande. Dit gemengde koor bestaat uit een 
bont gezelschap van jonge mannen en vrouwen, die met elkaar zorgen voor 
een warm en krachtig geluid. Het genre varieert van Schubert tot de Beatles 
en van Lacrimosa tot een luchtige popsong.  

Han Simons
Zondag 6 juli van 15.00 tot 16.00 uur is er een concert voor viool, orgel, 
cello en zang getiteld ‘Een reis door Engeland’, met muziek van onder 
meer Henry Purcell, G.F. Händel, Edward Elgar en Betty Roe. Er wordt 
gemusiceerd en opgetreden door Liesbeth van Woerden (alt), Nelleke Lit 
(sopraan), Machteld Loeff (viool), Sanneke Lulofs (cello) en Maartensdij-
ker Han Siemons (orgel).

De kerk aan de Kapeldwarsweg in Utrecht is op beide dagen open vanaf 
14.30 uur. Er is vrij entree (deurcollecte na afloop). Er is plaatsruimte voor 
maximaal 140 bezoekers (vol is vol). Indien het weer het toelaat is er na 
afloop op het terras van het dienstgebouw gelegenheid voor een moment 
van ontmoeting en een glas fris of wijn. Parkeren alleen in de parkeervak-
ken en op de parkeerterreinen. Zie verder 
www.onderwegkerkblauwkapel.nl

De Maartensdijkse organist Han Simons bespeelt hier het orgel van de Ont-
moetingskerk in Maartensdijk.

Zomerconcerten in Blaukapel

Na een kampioenschap in de zaal, was ook de veldtitel 
een prooi voor senioren 4. Alle wedstrijden waren nog 
gewonnen, toen donderdagavond tegen de Maaskanters 
2 werd gespeeld. Ook dit team had alle wedstrijden 
gewonnen. Vanaf het begin bleek dat DOS sterker was 
dan de tegenstander, maar echt afstand nemen lukte niet. 
Dit kwam vooral door het slordige spel. In de aanval 
werden heel veel kansen gemist, terwijl ook de verdedi-
ging niet altijd even goed bij de les was.
DOS kon wel steeds een voorsprong behouden en het 
gelukte de Maaskanters niet om het gat van twee doel-
punten te dichten. Uiteindelijk werd met 14-9 gewon-
nen.Ook de D2 speelde een echte kampioenswedstrijd. 
DOS stond één punt achter op koploper Huizen en 
moest dus winnen. De uitwedstrijd in Huizen was er 
gelijkgespeeld, zodat dit geen gemakkelijke opgave was.
Beide teams hadden veel vaders, moeders, overige fami-
lieleden en vrienden meegenomen, wat een heel gezel-
lige entourage betekende. Het werd een erg spannende 
wedstrijd.DOS had wel het initiatief en een voorsprong, 
maar net voor rust kwam Huizen gevaarlijk terug. Toch 
ging DOS nog met een kleine voorsprong van 4-3 rus-
ten. Alles was nog mogelijk in de tweede helft. Gelukkig 
kon DOS in de loop van de tweede helft de voorsprong 
verder uitbouwen en uiteindelijk verdiend met 8-5 win-
nen. Het kampioenschap werd hierna uitbundig gevierd 
door alle kinderen.

Twee teams kampioen bij DOS
Tijdens de laatste inhaalronde van de veldcompetitie wisten nog twee teams van Korfbalclub DOS uit 

Westbroek het kampioenschap te behalen. 

DOS4 met coach Bert Oudhof en trainer Jan van der Tol.

De kampioenen: Gerben Grootendorst, Bob Hartog, Jelle 
de Jong en Niels Boere. Voorste rij: Laura Dijkstra, Rian-
ne de Bree, Nienke Verkroost en Sara Nap. Coach Petra de 
Rooij was op vakantie.



Het project Veilig op Weg is een ini-
tiatief van Transport Logistiek Neder-
land en Veilig Verkeer Nederland. Het 
doel van het project is het bevorderen 
van de veiligheid in het verkeer en 
het bevorderen van het bewustzijn 
van verkeersveiligheid tussen vracht-
auto’s en kinderen. Het streven is om 
alle basisschoolleerlingen eenduidig 
te leren om veilig met vrachtauto’s in 
het verkeer om te gaan. Sinds 2003 
is de dode hoekspiegel of camera 
verplicht gesteld voor vrachtauto’s. 
Dit hulpmiddel voor de vrachtwagen-
chauffeur kan het aantal ongelukken 
wellicht verminderen, maar zeker niet 
uitsluiten. Een goede voorlichting aan 
andere weggebruikers blijft daarnaast 
noodzakelijk.

Theorie 
Hans van Dorrestein heeft ruim 30 
jaar ervaring als vrachtwagenchauf-
feur en kent alle mogelijke gevaren 
en weet dat ze nooit uit te sluiten zijn. 
Al enige tijd loopt hij in de ziektewet 
en hij zet zich sindsdien als vrijwil-
liger in om basisschoolleerlingen te 
vertellen over zijn ervaringen en de 
grote vaak onbekende gevaren die 
toch altijd weer slachtoffers eisen. 
Op verzoek van Hans van Dorrestein 
werkte Herman ten Dollen van de 
Biltse Brandweer mee; hij is aanwe-
zig met een grote, hoge wagen. De 
leerlingen van groep 8 krijgen in de 
klas eerst een aantal vragen die ieder 
afzonderlijk beantwoord moeten wor-
den. Daarna volgt een video waarin 

de gevaren nog eens extra worden 
belicht. 

Praktijk
Vervolgens gaat iedereen naar de 
speciale brandweerwagen, met aan 
elke kant 4 spiegels. De leerlingen 
mogen om de beurt plaats nemen in 
de wagen en ervaren dan zelf wat het 
is om zo hoog boven iedereen te zit-
ten. Er gaan leerlingen vlak voor en 
direct achter de wagen staan en het 
wordt iedereen duidelijk dat ze niet 
zichtbaar zijn voor de chauffeur. Er 
moet minstens 3 maar nog liever 4 
meter tussen zitten. Deze regel zullen 
ze niet snel weer vergeten. Hans van 
Dorrestein vertelt: ‘Een vrachtwa-
genchauffeur houdt van zijn vak en 

rijdt heel graag, maar rijdt het liefst 
daar waar geen kwetsbare andere 
verkeersdeelnemers zijn. In een stad 
bijvoorbeeld gebeurt zoveel tegelijk: 
een vrachtwagen heeft gemiddeld 
zo’n tien versnellingen waarmee hij 
druk is, hij heeft een navigatiesysteem 
waarop met regelmaat gekeken moet 
worden en dan nog de vier spiegels 
aan iedere kant. Daar kijkt hij vaak in 
maar nooit langer dan 1 of 2 secon-
den. En soms kijkt hij misschien maar 
half, ook een vrachtwagenchauffeur 
kan wel eens iets minder goed doen. 
Het blijft opletten voor iedereen. Je 
mag er nooit vanuit gaan dat alles 
volgens de regels verloopt.’ 
De leerlingen hangen aan zijn lippen, 
het is hen duidelijk. De vuistregels 
zijn hen op drie manieren getoond: ze 
weten dat ze niet vlak voor of achter 
de vrachtauto moeten stilstaan, rijden 
of lopen. Ze weten nu dat een vracht-
auto een grote draaicirkel heeft en dat 
er voor een stopstreep gestopt moet 
worden. Ook is het hen duidelijk dat 
als een vrachtwagen rechtsaf slaat 
je er achter moet blijven wachten 
en heel belangrijk, ze weten dat ze 
ervoor moeten zorgen dat ze zelf de 

vrachtwagenchauffeur kunnen zien, 
want dan ziet hij hen ook. Een leerza-
me ochtend is ten einde, het geleerde 
zullen ze vast niet snel vergeten.
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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

Workshop tekenen en schilderen
Tijdens de vrouwenmiddag in buurthuis ’t Hoekie wordt op maandag 23 
juni getekend en geschilderd. Onder begeleiding van een ervaren docent 
gaat u aan de slag met een stilleven. Er wordt met verschillende materialen 
gewerkt. Ook als u nog nooit iets hebt gedaan op het gebied van tekenen en 
schilderen, is deze workshop geschikt voor u.

De aanvang is om 13.00 uur en het einde staat rond 15.00 uur gepland. 
De kosten bedragen 2 euro en er kunnen maximaal 10 vrouwen meedoen. 
Graag vooraf aanmelden bij het buurthuis. Buurthuis ’t Hoekie is gevestigd 
aan de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt. Voor meer informatie kunt 
u terecht op www.hoekie.nu of telefonisch op 030 2201702.

Workshops mozaïek bij WVT
Voor volwassenen en voor jeugd vanaf 8 jaar organiseert WVT een work-
shop mozaïek, verdeeld over twee dagdelen. Voor volwassenen is dit op de 
zaterdagen 28 juni en 5 juli, vanaf 10.00 uur; voor de jeugd op de woens-
dagen 25 juni en 2 juli, vanaf 14.00 uur.
Beide workshops kosten per persoon 25 euro voor leden en 30 euro voor 
niet-leden.

Mozaïek is niet moeilijk maar het is wel precies werk. Diverse onderde-
len van de basistechniek worden geleerd in deze korte kennismaking met 
mozaïek, zoals knippen, lijmen, plakken en voegen. Ter inspiratie zijn er 
in de workshop mooie lesvoorbeelden aanwezig. Gereedschap en materiaal 
zijn eveneens aanwezig, 
Aanmelden is alleen mogelijk tijdens de verenigingsspreekuren. Voor meer 
informatie: tel. (030) 2284973.

TZ 40 jaar
Van donderdag - tot en met zaterdagavond hebben alle leden, ouders van 
jeugdleden, oud bestuursleden en bestuurders van collega verenigingen het 
feest rond het 40 jarig jubileum van korfbalvereniging TweemaalZes meege-
vierd. Donderdagavond was er een officiële receptie. Sportwethouder Herman 
Mittendorff sprak namens de gemeente lovende woorden over deze grote en 
hechte vereniging en er werd veel bijgepraat. Ook oud bestuursleden, zoals 
Cor Brouwer, Ditje Griffioen, Hanneke en Marjan Groen en Jacqueline Kraan 
boden hun opvolgers van nu gelukwensen aan. Vrijdag en zaterdag was er 
feest voor alle leeftijdsgroepen, een clinic met spelers uit het Nederlandse 
team, een circusochtend en het afsluitende feest in een grote tent op het com-
plex. [MD]

De taart werd onder toeziend oog 
van voorzitter Peter van Brenk aan-
gesneden door Linda van de Bunt. 
Als lid van de jubileumcommissie 
is zij anderhalf jaar bezig geweest 
met de voorbereiding van dit feest. 
[foto Jeroen Kemp]

Marije Alkema uit Maartensdijk was de gelukkige prijswinnaar van de Blue 
Band- actie. Zij kreeg uit handen van Johan de Zeeuw van de C1000 de 
nieuwste spelcomputer: een Wii [MD].

Leerlingen obs De Kievit kunnen na instructies 
‘Veilig op Weg’

door Marijke Drieenhuizen

De leerlingen van de groepen 7 en 8 van basisschool De Kievit hebben afgelopen week een ervaren 
vrachtwagenchauffeur alles horen vertellen over de gevaren, die op de loer liggen in het verkeer en dan 

specifiek als het gaat om vrachtauto’s en ander groot verkeer en kinderen.

Hans van Dorrestein vertelt de leer-
lingen waar zij op moeten letten als 
zij vrachtauto’s in het verkeer tegen-
komen.

Maand van het Spannende Boek
Houdt u van spannende boeken en van reizen? Kom dan snel naar de bibliotheek. Want de gehele maand juni krij-
gen volwassen leden die een (spannend) boek lenen een NS Voordeelbon cadeau. Met deze bon kunnen leden van 
de bibliotheek eenmalig met 40% korting reizen tijdens de Voordeeluren. Reizen voor bijna half geld. Wees er snel 
bij, want op is op!
Het thema van Juni - Maand van het Spannende Boek 2008 - is ‘Knappe Koppen, Harde Bewijzen - Wetenschappers 
tegen de misdaad’. Hiermee wordt het brede aanbod aan kwalitatief hoogstaande misdaadboeken onder de aandacht 
gebracht. In de bibliotheek vindt u een aparte tafel met een greep uit onze collectie spannende boeken. Natuurlijk 
kunt u ook zelf zoeken in de bibliotheek of in de catalogus via www.bibliotheekdebilt.nl. Komt u er niet uit, vraag 
dan gerust een van onze medewerkers.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
26-06

Do.
19-6

9,50

9,75

Kalfsstoofschotel

Oerhammetje met
mosterdsaus

Woe.
25-06

Woe.
18-6

9,75

9,75

Gebakken victoriabaarsfilet
met limoen vinaigrette

Gebakken tilapiafilet met
krabsaus
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