
Het was de 33ste keer dat Stoomgroep 
Rading Spoor de jaarlijkse Open 
Dag organiseerde. Voorzitter Lex 
van Heezik vertelde dat, hoewel het 
’s ochtends eerst nog had geregend, 
het aantal bezoekers vrijwel gelijk was 
aan andere jaren. Ook nu weer was 
het niet alleen de Stoomgroep Rading 
Spoor die het materieel demonstreer-
de maar vele andere stoomspoorgroe-
pen uit het land waren er. Ook Belgen 
deden mee. Het mag dan miniatuur 
zijn wat er in het bos gebeurt, maar 
het is wel echt. Gemaakt door hobby-
isten die een leven lang bezig zijn met 
rails, met kolen en met stoom.

Spektakel
Op het middenplein van het Insti-
tuut De Hertenkamp stonden kramen 
met gereedschap, miniatuur spoor-
wegonderdelen en literatuur. Maar 
ook draaiende machientjes gebruikt 
bij ander beroepen, zoals bij weg- 
en waterbouw. Er werden foto’s van 
genomen en zelfs een film. Bezoekers 
met dezelfde hobby voerden einde-
loos gesprekken. 

Maar even verder op was het spek-
takel. Daar lagen rails dwars door 
het bos en reden er alsmaar treintjes 
met passagiers vol kinderen en grote 
mensen. Genieten deden ze allemaal, 
zwaaiend naar familie. Zittend achter 
machinist of stoker in kleding uit 
vroeger tijden die trots poseerden 
voor de vele foto’s die genomen wer-
den. 

Stoomwolken
Het was dan ook niet mis, want 
55 locomotieven in diverse types en 
maten die platte wagons trokken, 
kwamen regelmatig op de ijzeren 
spoorweg uit het bos te voorschijn, 

terwijl de stoomwolken omhoog spo-
ten en de fluiten gilden. Jong en oud 
genoot. Dat kon je zien en horen. Zo 
nu en dan was er een file. Er was een 
locomotief die op een wissel uit de 
rails ging maar die werd even opgetild 

en met de hand op het goede spoor 
teruggezet. In het tijdelijk opgerich-
te restaurantje vol publiek vertelde 
bestuurslid Frank van den Berg dat 
straks na afloop natuurlijk alles nog 

moet worden opgeruimd. ‘Daar heb-
ben we ervaring mee’, zei hij, ‘dat is 
dan zo gepiept. Om 8 uur zitten we 
hier aan de soep hoor en volgend jaar 
dezelfde tijd zijn we weer terug.’
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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.

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Genieten op de ijzeren minispoorweg 
door het bos

door Kees Pijpers

Jongstleden zaterdag keken drommen belangstellenden in Hollandsche Rading naar een vloot voorbij 
rijdende treintjes met fluitende en stomende locomotieven. Jong en oud genoot van een minitreinreis 

tijdens de Open Dag van Stoomgroep Rading Spoor 

Daar lagen rails dwars door het bos en reden er alsmaar treintjes met 
passagiers vol kinderen en grote mensen.

Gemeentelijk Servicepunt
en Politie in Dijckstate

door Marijke Drieenhuizen 

Het gemeentelijk Servicepunt is vanaf maandag 24 augustus, vooralsnog 
tijdelijk, gevestigd in Dijckstate. Hiervoor wordt een zaaltje rechts van de 
MENS-balie gebruikt. Bijna alle producten en diensten van Publiekszaken 
kunnen worden geleverd, behalve de aanvraag en uitgiften van paspoorten. 
Dit kan nu nog wel even, maar vanaf 21 september moeten er ook vin-
gerafdrukken afgegeven worden en daarvoor is de juiste apparatuur niet 
aanwezig. 

Ook de politie kan slechts zaken aanhoren en noteren. De benodigde appa-
ratuur heeft een beveiligde lijn nodig en deze wordt vooralsnog niet aange-
legd omdat deze voorziening slechts een tijdelijke oplossing is.
Het Servicepunt is geopend op maandag tussen 14.00 en 19.00 uur en op 
donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur. De politie is aanwezig op maandag van 
18.00 tot 19.00 uur en op donderdag van 9.00 tot 10.00 uur. Telefonisch is 
het Servicepunt bereikbaar op kantooruren via de receptie op het gemeen-
tehuis in Bilthoven, telefoonnummer 030 2289411.

Het gemeentelijk Servicepunt is vanaf maandag 24 augustus, vooralsnog 
tijdelijk, gevestigd in Dijckstate.

 Seinpost Rading Laag.

Nog 17 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk 

6 september - 9.30 uur en 

Kapel Hollandsche Rading

6 september - 11.00 uur 

Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk

5 september – 19.00 uur

6 september - 10.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P.K.N. - Protestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

6 september - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan

6 september - 10.00 uur

Ds. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche

6 september - 18.30 uur

Ds. J.C. Schuurman, 

Boven Hardinxveld

Hersteld Hervormde Kerk 

Groenekan

Groenekanseweg 21

6 september - 10.30  en 18.00 uur

Eerwaarde hr. C. Klok, 

Katwijk a. Zee

Ned. Ger. Kerk Westbroek

6 september - 10.00 uur

Ds. J.F. Ezinga

6 september - 18.30 uur

Ds. D. Timmerman, Breukelen

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek

6 september - 10.00 en 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P.K.N. - Herv. Kerk 

Lage Vuursche 

6 september - 10.00 uur

Ds. J. den Dikken, Nijkerk

6 september - 18.30 uur

Ds. G.H. Kruijmer

Onderwegkerkje Blauwkapel

6 september - 9.30 en 10.30 uur

Ds. E. de Boom

Oecumenische dienst
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‘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

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

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

Wij willen u bedanken voor het warme meeleven, zowel persoonlijk als 
schriftelijk, tijdens  het ziek zijn en na het overlijden van mijn geliefde 
man, onze zorgzame vader en opa

Gerrit Lam
Wij hebben het zeer gewaardeerd.

 F.G. Lam - van Oostrum
 Anneke en Martin, Bertine en Steve, Willem en Erica
 en kleinkinderen.

Westbroek, september 2009

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

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

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

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

Voor zorg in de laatste levensfase

Sprinkhaan neemt poolshoogte
Even leek het erop of één van de vele sprinkhanen - behorend bij de achtste 
plaag, zoals beschreven in Exodus 10 - en voorkomend in het verhalenboek 
‘Bijbelsche Geschiedenis’ zelf poolshoogte kwam nemen betreffende de stand 
van zaken bij de jl. zaterdag gehouden tweedehandsboekverkoop van en voor 
boek- en cadeauwinkel van de Berg aan de Julianalaan, hoek Irenelaan te 
Maartensdijk. 
’s Ochtends was de belangstelling naar behoren geweest; in de (na-)middag 
was er sprake van een tanende belangstelling. Jan van de Berg vertelde dat 
hij zich voorneemt in de lente van 2010 weer een dergelijke verkoop te wil-
len opzetten. Daarvoor was bij de twee verkoopdagen in de voorbije periode 
voldoende belangstelling gebleken.
Mochten boekliefhebbers deze tweede verkoopdag gemist hebben en toch 
nu nog geïnteresseerd zijn, dan kan tijdens de reguliere openingstijden in de 
winkel hiernaar worden gevraagd [HvdB]. 

Wat staat er over mij geschreven?

Boeken- en rommelmarkt
Zaterdag 12 september organiseert de Protestantse Gemeente i.w. Maar-
tensdijk/Hollandsche Rading weer de jaarlijkse rommelmarkt. Een gezellig 
markt met o.a. veel tweedehandspullen, mooie boeken en een Rad van 
Avontuur. De markt vindt plaats op het terrein van de Ontmoetingskerk te 
Maartensdijk, van 9.30 tot 15.30 uur. 
Op zaterdag 5 september van 10.00 uur tot 13.00 uur en op donderdag 10 
september van 19.00 uur tot 21.00 uur kunnen spullen voor deze markt 
worden ingeleverd bij de Ontmoetingskerk aan de kon. Julianalaan 26 te 
Maartensdijk. Er worden geen grote meubels, grote elektrische apparaten 
en kleding in ontvangst genomen.
Vijftig procent van de opbrengst zal bestemd zijn voor kerkelijke activitei-
ten en het andere deel van de opbrengst is bestemd voor twee plaatselijke 
doelen Het Thomashuis en Zideris (voorheen Ridderspoor).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter van Barneveld (tel. 
0346 212826)

Startdienst in Boskapel
Aan het begin van het nieuwe seizoen is er op zondag 6 september een bij-
zondere dienst in de Boskapel aan de Grothelaan te Groenekan. Het thema 
van deze dienst is: ‘Wij geloven…’ Wij bezinnen ons op het eigene van de 
kerk als geloofsgemeenschap. Ook wie nieuwsgierig is naar wat ons beweegt 
en naar wat er in en rond de Boskapel gebeurt en gaat gebeuren is hartelijk 
uitgenodigd. Voorganger is ds. Piet Pannekoek, de heer Herber bespeelt het 
orgel, Carolien Klopstra de dwarsfluit en Piet Pannekoek de klarinet.

Spirituele Kring Isis
Spirituele Kring Isis organiseert op maandag 7 september a.s. de lezing ‘Van 
tweeheid naar eenheid’. Gastspreker Drs. Marcel Messing zal uitleggen dat 
alles met elkaar verbonden is en doordrongen van een en dezelfde energie. 
De wereld verkeert in grote beroering en we maken revolutionaire ontwik-
kelingen door. Het is van essentieel belang om de onverbrekelijke eenheid 
van al wat is bewust te worden en hiernaar te leren handelen. Gnostici en 
mystici hebben altijd gesproken over de eenheid van het bestaan. Tegen-
woordig is het ook de wetenschap, met o.a. quantumfysica, astronomie en 
micro-biologie, die de eenheid van het bestaan concludeert. De lezing is 
van 20.00 tot 22.00 uur in centrum De Schakel, Soestdijksweg Zd 49b in 
De Bilt. Het is nodig uw plaats(-en) te reserveren via www.hier.is/isis of via 
030 2290317 of 033 4553494.

Degenen die ik liefheb, verlaat ik
om degenen die ik liefhad terug te vinden.

Dankbaar voor alles wat zij in haar liefdevolle en toegewijde leven voor 
ons betekende, geven wij u kennis van het overlijden van onze moeder, 
schoonmoeder en oma

Catharina Johanna Wilhelmina Hegeman - van Aalten
Sinds 3 februari 2008 weduwe van Anthonius Hendrikus Hegeman

* 12 november 1922 † 27 augustus 2009

 Eef en Gerrie
  Iris, Kim

 Leo en Simone
  Peter, Martine, Linda
  Johan en Joyce

 Ton en Inge
  Mark en Martina
  Ellen en Rob

Correspondentieadres:

Maertensplein 127
3738 GP  Maartensdijk

De bijzetting in het familiegraf heeft inmiddels plaatsgevonden op de 
begraafplaats 'Den en Rust' te Bilthoven.

Grothelaan 1a, Groenekan, Tel. 0346 211755,
Internet: www.bethshamar.nl

Alg. Chr. Dagverzorgings-
centrum voor Ouderen

• Professioneel
• Kleinschalig
• Warm

• Veilig
• Verzorgd



De Nationale Vereniging de Zon-
nebloem is met 40.000 vrijwilligers 
en 1.400 plaatselijke afdelingen één 
van de grootste vrijwilligersorganisa-
ties van Nederland. Elk jaar brengen 
deze vrijwilligers ongeveer 1,3 mil-
joen huisbezoeken aan 70.000 zie-
ken, gehandicapten en ouderen die 
vanwege hun leeftijd in een sociaal 
isolement dreigen te raken. Ook orga-
niseren zij speciale activiteiten waar-
onder de bekende vakanties op het 
vakantieschip MS de Zonnebloem. 
De afdeling Maartensdijk bestrijkt 
de kernen Groenekan, Hollandsche 
Rading, Maartensdijk en Westbroek 
en bestaat al 27 jaar. Momenteel staan 
120 mensen ingeschreven variërend 
in de leeftijd van 35 tot 97 jaar. Voor 
hen staan 40 vrijwilligers klaar. 

High Tea
Het idee van een High Tea ontstond 
spontaan bij vrijwilligster Annie 
Kalisvaart. In haar tuin onder de 

fruitbomen en met uitzicht op de 
Westbroekse weilanden zaten bijna 
vijftig gasten, genietend van het 
weer, de ambiance en accordeonmu-
ziek van Ebbe Rost van Tonningen, 
gemeenteraadslid en fractievoorzitter 
Bilt Belang. ‘Vorige week werd ik 
gevraagd om hieraan mee te werken 
en dat doe ik graag voor de Zonne-
bloem’. Onder de aanwezigen is ook 
Klaasje van der Brink die destijds 
samen met haar echtgenoot 15 jaar 
lang het Dorpshuis in Maartensdijk 
beheerde. Voor de eerste keer is ze 
aanwezig op een activiteit van de 
Zonnebloem en het bevalt. Constant 
Gieling (91 jaar) is aanwezig als vrij-
williger: ‘ik duw meneer De Bruin in 
zijn rolstoel en houd hem een beetje 
gezelschap’. 

Afdeling Maartensdijk
Ido Huitinga is actief binnen het 
bestuur als coördinator activiteiten. 
‘Ik heb een keer met mijn vrouw 

gevaren op het vakantieschip. Het 
maakte zo’n indruk, die enthousiaste 
inzet van alle vrijwilligers, dat ik me 
toen voorgenomen heb om mij eens 
bij de Zonnebloem aan te melden 
als vrijwilliger. Sinds twee jaar doe 
ik dat nu en het bevalt goed. De 
mensen voor wie we het doen zijn 
vaak zichtbaar blij en maken een 
praatje met je als je ze tegenkomt op 
straat. Je doet echt goed werk’. Tus-
sen het op een schaal leggen van de 
aardbeien door vertelt hij dat op 12 
september het zestigjarig bestaan van 
de Zonnebloem wordt gevierd in De 
Mantel in Maartensdijk. ‘We hebben 
een leuk programma samengesteld 
met medewerking van Sojater en met 
sponsoring van feesttaarten en feest-
dranken door de C1000. Alle mensen 
die bij ons ingeschreven staan krijgen 
hiervoor een uitnodiging’. Eind sep-
tember krijgen ze, een op de Beurs-
vloer geregelde, rondleiding op het 
gemeentehuis, in november komt de 

82 jarige hulp-Sinterklaas langs en 
in december is er een Kerstdiner dat, 
ook middels de Beursvloer, gespon-
sord wordt door Restaurant Van der 
Valk. 

Marion Bracke houdt zich binnen het 
bestuur bezig met de administratie 
rond nieuwe aanmeldingen van men-
sen die bezoek willen ontvangen en 
vrijwilligers. ‘We staan open voor 
mensen die graag eens iemand op 
bezoek krijgen; mensen die met een 
luisterend oor tijd hebben voor hun 
medemens. Gemiddeld krijgen men-

sen die bij ons ingeschreven staan 
eenmaal per drie weken iemand op 
bezoek. Vaak zijn dat fijne ontmoetin-
gen waarbij beiden, zowel degene die 
bezoek ontvangt als degene die het 
bezoek brengt, een goed gevoel aan 
over houden. Ook kunnen we altijd 
vrijwilligers gebruiken’. Voor aan-
melden of informatie kan men contact 
met haar opnemen. Ze is bereikbaar 
op telefoonnummer 0346 213491.

Het Bilts Manifest beoogt richting te 
geven aan de toekomstige ontwikke-
ling van de gemeente De Bilt. In het 
najaar van 2008 heeft het College 
van Burgemeester en Wethouders het 
Bilts Manifest samen met een kleine 
groep inwoners en deskundigen in 
drie verschillende kennisatelers nader 
vormgegeven. 

Drie sporen
In een interview eind 2008 zei Bur-
gemeester Arjan Gerritsen: ‘In ken-
nisateliers is naar voren gekomen dat 
de kwaliteiten van de gemeente De 
Bilt zijn verankerd in drie sporen. 
Recreatie, Vitalisatie en Innovatie & 
Creatie. De drie sporen hebben alles 
te maken met de omgeving. Wij wil-
len beslist geen kopie worden van een 
andere gemeente’, aldus burgemees-
ter Gerritsen.

Bij recreatie wordt gedacht aan ver-
betering van fietsroutes, pleisterplaat-
sen, horecagelegenheden, agrotoeris-
me en natuureducatie. Vitalisatie gaat 
over de kwaliteit en het welbevinden 
van de mens. Daarbij wordt gedacht 
aan het aanmoedigen van initiatie-
ven, bedrijven en instellingen op het 
gebied van welzijn, wellness, sport, 
beauty en fitness. Het streven is ook 
om topsport binnen de gemeente te 
stimuleren. Met de Utrechtse uni-
versiteit om de hoek speelt kennis 
een belangrijke rol. Daarbij past de 
ontwikkeling van zogenaamde life 
sciencebedrijven op de lijn De Uithof 
– Berg en Bosch. 

Volksraadpleging
Vervolgens is er op 3 en 9 decem-
ber 2008 met inwoners, leden van 
de gemeenteraad en gemeentelijke 

medewerkers gedebatteerd over de 
vraag hoe de gemeente er in 2030 
uit zou moeten zien. Het eerste debat 
werd gehouden op woensdagavond 3 
december in Dijckstate te Maartens-
dijk. Daar praatten zo'n 35 inwoners 
van de kernen De Bilt, Bilthoven, 
Maartensdijk, Westbroek, Groenekan 
en Hollandsche Rading en een aantal 
raadsleden over dit onderwerp. Ca. 45 
bewoners uit die kernen en een aantal 
raadsleden praatten zes dagen later 
in het H.F. Wittecentrum in De Bilt 
over de toekomst van de gemeente De 
Bilt. Naar de mening van het college 
zijn deze debatten goed bezocht en 
waren het boeiende en inspirerende 
discussies. 
 
Digitaal
Verder hebben inwoners via een digi-
taal forum hun mening kunnen geven 

over de toekomstige ontwikkeling. 
Alle geuite ideeën zijn betrokken bij 
de vormgeving van het Bilts Mani-
fest. Thans is het college doende 
met het formuleren van de ambities. 
Het college zegt daarover: ‘Wij wil-
len dat zeer zorgvuldig doen en dat 
vergt tijd’. Het is de bedoeling om op 
korte termijn het Bilts Manifest toe 
te lichten en te bespreken tijdens een 
bijeenkomst voor inwoners, onderne-
mers en instellingen. De deelnemers 
aan de debatten en kennisateliers 
(workshops) en ook de leden van de 
raad ontvangen voor die bijeenkomst 

een persoonlijke uitnodiging. Overige 
belanghebbenden worden via de web-
site van de gemeente en de gemeente-
pagina Biltbuis hiervoor uitgenodigd.
Het college van B en W verwacht het 
Bilts Manifest in het vierde kwartaal 
van 2009 te kunnen aanbieden aan de 
gemeenteraad. Op 9 september 2009 
wordt met de klankbordgroep uit de 
gemeenteraad overleg gevoerd over 
het betrekken van de deelnemers, 
inwoners, ondernemers en instellin-
gen bij het vervolgtraject en over de 
aanbieding van het Bilts Manifest aan 
de raad. 
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Structuurvisie Bilts Manifest vordert
door Henk van de Bunt

De gemeente De Bilt staat bekend als een prettige woongemeente. Waar liggen de kwaliteiten van de 
gemeente? En hoe kunnen die kwaliteiten zodanig worden gebruikt dat De Bilt ook in 2030 nog een prettige 

gemeente is? Deze vragen stonden centraal bij de ontwikkeling van de toekomstvisie voor deze gemeente, 
welke wordt beschreven in het Bilts Manifest. Het college van B en W verwacht het Bilts Manifest in het 

vierde kwartaal van 2009 te kunnen aanbieden aan de gemeenteraad.

Burgemeester Arjan Gerritsen in een interview eind 2008: ‘Wij willen beslist 
geen kopie worden van een andere gemeente’.

High Tea in Westbroek
door Marijke Drieenhuizen

Bijna vijftig mensen namen deel aan de High Tea in Westbroek, een activiteit die door de Zonnebloem 
afdeling Maartensdijk was georganiseerd. Het mooie weer, de vele mensen, de prachtige locatie, het lekkere 

eten en de gezellige accordeon muziek maakte het tot een geslaagde activiteit.

Het mooie weer, de vele mensen, de prachtige locatie, het lekkere eten en de 
gezellige accordeonmuziek maakten van de High Tea een geslaagde activiteit.

MEE Infobus 
in de Bilt

De MEE infobus staat vrijdag 4 
september van 10.00 tot 12.00 uur 
op Winkelcentrum 
Planetenbaan in de Bilt. Iedereen 
met een beperking, handicap of 
chronische ziekte kan in de MEE 
infobus terecht voor informatie en 
advies. Een gratis gesprek met een 
professionele consulent van MEE, 
dicht bij u in de buurt. U kunt in 
de bus terecht met vragen over 
bijvoorbeeld vakantie, vrije tijdsbe-
steding, wonen of dagbesteding. 
Het unieke van de bus is dat men-
sen die nauwelijks weten wat er 
mogelijk is, in korte tijd gratis tips 
ontvangen waar ze ook daadwerke-
lijk iets mee kunnen.

Het wervende stukje in De Vierklank 
heeft volgens cursusleidster Annelies 
Fortuin ertoe bijgedragen om een 
record aantal van 57 nieuwe cursisten 
in te schrijven voor diverse computer-
cursussen, die georganiseerd worden 
door SWO De Zes Kernen De Bilt. 
Op de twee open ochtenden liep het 
storm. Veel mensen van 55 jaar en 
ouder kwamen een kijkje nemen en 
de meesten van hen schreven zich 
gelijk in. ‘Vorig jaar hadden we maar 

5 aanmeldingen, dit overtreft echt al 
onze verwachtingen. We zijn er heel 
blij mee. Bijna iedereen kan gelijk 
starten, alleen 5 mensen die zich 
aangemeld hebben voor een cursus 
digitale fotobewerking staan op een 
wachtlijst’.
Mochten er nog meer mensen geïn-
teresseerd zijn in een cursus dan 
kunnen ze of even binnen lopen in 
Dijckstate of even bellen met SWO 
Maartensdijk. (0346 214161)

Voor computercursus SWO 
57 aanmeldingen

Een record aantal van 57 nieuwe cursisten heeft zich ingeschreven voor 
diverse computercursussen, die georganiseerd worden door de Maartens-
dijkse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt.

door Marijke Drieenhuizen



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

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Victoriadruiven ......... héél kilo 1,99

Soepgroente ............ 250 gram 0,59

Sperziebonen ........... 500 gram 0,79

Handappels ...............1½ kilo 1,25

Goudrenetten Ananas

500 gram

Mooie Hollandse Mooie Vers gesneden

Donderdag = Piekendag

Hollandse

Delbarestival

0,59

Landwaart Groente en Fruit

Broccoli

Kantonese-kipschotel met rijst, nasi, bami ...... 100 gram 0,99

Prei-gehaktschotel .............................. 100 gram 0,89

Pasta-kip met paddestoelen .................. 100 gram 0,89

Vers van de Traiteur

Vers gesneden

Heerlijk zoete

2 kilo 2e bakje

Donderdag = Piekendag

2 kilo 1,50
2e bakje Gratis

Alle Stamppotten .............................. 200 gram 1,00
Alle Rauwkostsalades ........................ 200 gram 1,00



Een Alzheimer Café is de benaming 
voor een laagdrempelige ontmoe-
tingsplaats voor mensen met (begin-
nende) dementie, hun familieleden, 
vrienden en andere belangstellenden. 

Er staat iedere keer een ander thema 
centraal waarvoor een gastspreker 

wordt uitgenodigd. Het thema van 
het eerste Café is: Dementie, wat 
betekent dat voor u? Een echtpaar, 
van wie de man jong dementerende 
is, zal over dit onderwerp vertellen. 
Er is daarna gelegenheid om met hen 
in gesprek te gaan en vragen te stel-
len. Er zijn muzikale intermezzo’s 

en er is ruimte voor gezelligheid en 
contact met elkaar.

Derde dinsdag
Het Alzheimer Café wordt iedere 
derde dinsdag van de maand georga-
niseerd. In de vakantie is het Alzhei-
mer Café gesloten, een bijeenkomst 

die op een feestdag valt, wordt ver-
schoven. 

Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. 
Het programma begint om 20.00 uur 
en eindigt om 21.30 uur. Daarna is er 
nog gelegenheid om een drankje te 
nemen en even na te praten. 
De toegang is altijd gratis. Men hoeft 

zich vooraf niet aan te melden. Voor 
vervoersvragen en andere inlichtin-
gen of vragen over het Alzheimer: 
Willemien Hak, tel.nr. 030 2203490. 
De organisatie is in handen van Alz-
heimer Nederland, afdeling Zeist e.o., 
De Bilthuysen locatie De Biltse Hof, 
Steunpunt mantelzorg De Bilt, Ont-
moetingscentrum Zeist.
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De SP is van mening, dat het nu lang 
genoeg geduurd heeft met allerlei 
onderzoeken en onderzoekjes voor 
de aanleg van een nieuw zwembad 
op alle mogelijke plekken. Woord-
voerder en gemeenteraadslid Maaico 
Maarsen vertelt dat de belangstelling 
voor de manifestatie ongeveer dat-
gene is wat men ervan had verwacht. 
‘Bijna iedereen, die langs kwam 
tekende ook. Iedereen vindt het zo’n 
normale zaak dat een gemeente als 
De Bilt een buitenbad heeft en er nu 
eindelijk eens wat gebeurt. Ik heb het 
aantal handtekeningen nagevraagd en 
het waren er ongeveer 220. Er stond 

ook nog iemand op de Hessenweg en 
die heeft alleen ook ruim 200 handte-
keningen opgehaald. Het waren niet 
alleen zwembadbezoekers, die teken-
den, maar er kwamen ook veel men-
sen speciaal even langs om te teke-
nen. Maar op zich is het belangrijk, 
dat er weer eens de aandacht op het 
plan of de plannen wordt gevestigd. 
Er speelt veel oud zeer. Men vindt 
het nog steeds onbegrijpelijk dat men 
hier het bad heeft dichtgegooid’.

Hergebruik
Volgens Maarsen vragen de mensen 
ook steeds naar de stand van zaken 

rond een mogelijk nieuw zwembad 
in combinatie met een sporthal op de 
plaats van het huidige H.F. Witte cen-
trum. Er is onduidelijkheid. Maaico 
Maarssen: ‘Mensen vragen, waarom 
dat allemaal moet. Men wijst op de 
mogelijkheid van hergebruik op deze 
vertrouwde plek. Daar kunnen wij 
wat mee tijdens de voortgang van de 
besluitvorming. In ieder geval is het 
buitenzwembad door deze actie weer 
op de politieke kaart gezet. Dat was in 
eerste instantie ook ons doel. Dit was 
de start van onze zwembadactie. We 
blijven er de komende tijd nog meer 
aandacht aan besteden’.

Actie voor een nieuw buitenbad 
bij Brandenburg 

 
door Henk van de Bunt

Zaterdag 29 augustus hield de Socialistische Partij een kleine manifestatie bij het zwembad Brandenburg 
aan de Oude Brandenburgerweg in Bilthoven. Van 11.00 tot 15.00 uur was er een zwembadje opgesteld als 

‘voorschotje’ op een nieuw buitenbad en was er ook ander spelmateriaal, zodat de kinderen konden ervaren 
hoe leuk een buitenbad is met wat speelgelegenheid er om heen.

De plaatselijke SP staat voor een buitenbad bij Brandenburg. Vijfde van links 
is Maaico Maarsen.

De in Maastricht geboren Ingrid Wid-
dershoven kwam in 1995 in Biltho-
ven wonen. In 1999 werd ze raadslid 
voor het CDA van de gemeente De 
Bilt De manier waarop Widdershoven 
in 2006 wethouder in Sittard-Geleen 
werd is heel bijzonder. Bij de coali-
tieonderhandelingen in deze fusiege-
meente van bijna 100.000 inwoners 
kreeg het CDA een wethouderspost 
aangeboden. De coalitiepartijen gin-
gen echter niet akkoord met de kandi-
daten die het CDA naar voren schoof, 
waardoor de wethouderspost vacant 
bleef. Er is toen een advertentie voor 
een wethouder in de krant geplaatst 
waarop Widdershoven solliciteerde.

Geen verrassing
Voor CDA-fractievoorzitter Cees 
Beringen van de Biltse gemeenteraad 
komt het vertrek van Ingrid Wid-
dershoven als wethouder van Sittard-
Geleen niet als een verrassing. Hij 
was eind vorig jaar bij haar op bezoek 
en begreep toen dat het wethouder-
schap in combinatie met een gezin 
met drie kinderen haar zwaar viel. 
‘De politieke constructie maakte het 
haar als wethouder ook niet gemak-
kelijk. Zij nam de plaats in van een 

CDA wethouder, maar was door de 
drie collegepartijen voorgedragen en 
niet door het CDA’, aldus Beringen. 

Eindhoven
De 43-jarige Widdershoven heeft als 
wethouder de afgelopen drie jaar de 
dienstverlening van de gemeente Sit-
tard-Geleen toegankelijker gemaakt. 
Zij heeft de aanzet gegeven om de 
dienstverlening uitgaande van de 

vraag van de burger in te richten. Als 
lid van de directieraad van de gemeen-
te Eindhoven gaat Ingrid Widdersho-
ven zich vooral richten op de verdere 
ontwikkeling van de gemeentelijke 
organisatie. Zij gaat daarbij speci-
fiek aandacht besteden aan sociale en 
maatschappelijke vraagstukken. Wid-
dershoven zal ook nadrukkelijk actief 
zijn in de landelijke netwerken op 
deze terreinen.

Ingrid Widdershoven 
vertrekt naar Eindhoven

door Guus Geebel

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd Ingrid Widdershoven herkozen tot CDA-raadslid voor 
de gemeente De Bilt. Kort daarna trad zij terug om wethouder Dienstverlening en Beheer te worden van de 
gemeente Sittard-Geleen. Na de zomer beëindigt zij het wethouderschap om met ingang van 1 oktober 2009 

lid van de directieraad van de gemeente Eindhoven te worden. 

Ingrid Widdershoven verliet drie jaar geleden de gemeente De Bilt.

Foto Kiek van 15 juli jl.

Mevrouw Hennie Jansen - Muis te Rosmalen las De Kiek ‘Met de trein naar 
school’ in De Vierklank van 15 juli jl. Zij staat zelf op de foto met de meisjes 
van de meisjesvereniging bij de fam. Nezemberent aan het Schepersveld in 
Hollandsche Rading. Volgens mevr. Jansen is de foto begin jaren vijftig van 
de vorige eeuw gemaakt. Zij was toen 12 jaar oud.
Enkele van de ontbrekende namen van de meisjes in de achterste rij zijn: 
v.l.n.r. Truus Bosman woonde in een boerderij aan de Dorpsweg in Maar-
tensdijk, Erica Vergeer woonde in het Hotel de Rading, het latere café-res-
taurant De Maartenshof, tegenwoordig het Chinees restaurant Memories of 
China aan de Tolakkerweg 3 in Hollandsche Rading. De namen van het 3e 
en 4e meisje blijven onbekend en het vijfde meisje is Mappie van Vulpen, 
toentertijd wonende aan de Tuinlaan in Maartensdijk. Mevr. Hennie Jan-
sen - Muis woonde zelf (ook) aan de Tuinlaan in Maartensdijk. Haar vader 
werkte in de bouw en zat in het bestuur van de Maartensdijkse voetbalver-
eniging SVM-boys en de mondharmonica- en toneelvereniging Concordia.
Op de voorste rij v.l.n.r.: Mienie Janssen, Hennie Muis, ?, Jannie Gasen-
beek, en Hennie van Vulpen. Achterste rij v.l.n.r.: Truus Bosman, Erica 
Vergeer, ?,? en Mappie van Vulpen [KK].

15 september Alzheimer Café De Bilt 
Op dinsdag 15 september start het eerste Alzheimer Café in De Bilt. Wethouder Herman  Mittendorff zal de 

openingshandeling verrichten. De locatie is het restaurant in zorgcentrum De Koperwiek in Bilthoven. 

Wie zich wil wanen in vroegere tijden

moet zich in Utrecht rond laten leiden

Rien Stein gidst u dan graag

en hij weet bij menige vraag

ook nog bekwaam uit te weiden

Guus Geebel Limerick



Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROËN C5 2.0 HDIF AUT BREAK, ZWART, CLIMATE C, ER, CV, SB,
CRUISE C, LMV, MLV, RAD/CD/NAV, ABS, PARKEERS, REGENS, ESP, 15.000KM .............  '08 € 34.950,-

PEUGEOT
206 2.0 HDI QUICKSILVER, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER,
ESP, CV, SB, RAD/CD, AIRBAGS, ABS, LMV, MLV, 82.000KM ..............................................  '05 € 7.950,-
206 CC 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, LEDEREN INT, ER,
CV, SB, LMV, MLV, RAD/CD, ABS, 84.000KM .......................................................................  '02 € 10.750,-
206 1.4 16V QUICKSILVER, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ABS, ER, CV, SB,
RAD/CD.LMV, MLV, AIRBAGS, 84.000KM .............................................................................  '05 € 7.950,-
307 CC 2.0 16V, ZILVERGRIJS, LDER, CRUISE, CLIMA, AUDIO, ABS, 101.000KM ..............  '06 € 17.500,-
307 BREAK 1.6 16V OXYCO, ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,
CRUISE C, ABS, RAD/CD/NAV, TREKH, MLV, ESP, 69.000KM .............................................  '06 € 13.750,-
406 BREAK 2.0 HDI AUT ST 110PK, BLAUW MET, CRUISE C, LMV,
ER, CV, SB, MLV, RAD/CD, CLIMATE C, REGENS, PARKEERS, TREKH, 240.000KM..........  '01 € 4.950,-
407 3.0 V6 AUT, ZWART MET, ZWART LEDER, RAD/CD/NAV,
CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, MLV, REGENS, PARKEERS, 150.000KM ...........  '04 € 12.950,-
PARTNER MPV XT 1.4, L BLAUW MET, AIRCO, CRUISE C, ABS,
2X SCHUIFDEUR, RAD/CD, ER, CV, SB, 26.000KM ............................................................  '06 € 13.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN PICASSO 1.8 16V, BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, ABS, 182.000KM ............  '00 € 4.950,-
CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS,
ESP, RAD/CD, REGENS, TREKH, 73.000KM ........................................................................  '05 € 12.950,-
CITROËN C5 1.8 16V AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,
RAD/CD, TREKH, REGENS, AIRBAGS, ABS, 71.000KM .......................................................  '02 € 7.950,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD/NAV,
ABS, CRUISE C, ER, CV, SB, ESP, 74.000KM ......................................................................  '05 € 13.750,-
RENAULT MEGANE 2.0 16V CC AUT, BEIGE MET, ABS, ER, CV, SB,
AIRCO, CRUISE C, LMV, PARKEERS, RAD/CD, REGENS, MLV, 97.000KM ..........................  '04 € 13.750,-
FIAT SCUDO MPV 9 PERS, 07, GRIJS, CLIMA, CRUISE, ABS, SCHUIFD, 70.000 KM (ex btw) '07 € 27.750,-
VOLVO S60 2.4, BLAUW MET, RAD/CD, HALF LEDER, CLIMATE C,
CRUISE C, RAD/CD, TREKH, ER, CV, SB, ABS, LMV, MLV, 162.000KM...............................  '01 € 8.450,-

BUDGET CARS
CITROËN XSARA BREAK,`98,ZILV GRIJS MET,ER,CV,SB,RAD/CD, 119000KM ..................  '98 €  2.750,-
OPEL ASTRA 1.6 5DRS, BEIGE MET, RAD/CD, CV, SB, MLV, 173.000KM ...........................  '97 €  1.950,- 

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

Industrieweg 34,  Maartensdijk,  tel. (0346) 214540

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

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

is er weer!

Speculaas
2de pakje
1/2 prijs.

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK - DE BILT

voordelige reisjes,
voor kleine prijsjes.

tel. 0346-212288 - 06 53 85 35 57

www.reisclub55plus.nl

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan • T 0346 - 21 12 15 • E info@parelpromotie.nl

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbijMaertensplein 33, Maartensdijk, tel. 0346 - 21 37 11

Curlsys-knippen
Gespecialiseerde krullen-kniptechniek

voor golvend, krullend haar
of natuurlijke slag.

Effect: •  2x zoveel slag/krul
 •  2x zoveel volume
 •  minder pluizig
 •  compacte losse bundels krullen

 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.

Kadotas met bollen vanaf 9,95

Lampionnen bos (5) 4,95

Bos herfstasters  3,95

De nieuwe bloembollen
zijn binnen!!

NIEUWE COLLECTIE
NAJAAR 2009

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

voor de kinderen
zijn er nu al volop

combinatie-
mogelijkheden.

Reden genoeg om al 
even binnen
te lopen!!!

De laatste restanten
baby- kinderkleding

Mode voor het hele gezin

NU 50% KORTING

De nieuwe

najaars collectie

begint nu

binnen te komen

Sluit ramen en deuren!
Kapper Hans komt bij je 

langs om je te strikken voor 
koninginnedag

Meer weten
Bel 212455
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Maar ik werd dus niet teleurgesteld 
en had dus onterecht een misplaatst 
donkerbruin vermoeden gehad. De 
reactie van Van Schaik was er dan 
ook één, zoals je alleen van hem kunt 
verwachten: bloemrijk, sterk beargu-
menteerd, goed gedocumenteerd en 
tot op de laatste vezel gemotiveerd.

Topje
Van Schaik begint het gesprek met 
de stelling, dat het uitgestalde in de 
Traverse van gemeentehuis Jagtlust 
slechts het geselecteerde topje van 
een grote ijsberg is, want de tentoon-
stelling ‘Kunst op de kaart’, welke 
daar nu loopt, laat maar een zeer klein 
deel zien van de in de afgelopen tijd 
opgeschoonde collectie kunst van de 
vroegere gemeenten Maartensdijk en 
De Bilt. Los van de zeer beperkte 
tentoonstellingsruimte - immers maar 
één wand van deze gang kan gebruikt 
worden om tekeningen en schilde-
rijen op te hangen - moesten de 
tentoongestelde objecten ook nog een 
relatie hebben met het thema van de 
Monumentendag van dit jaar. 

Decennialang
Van Schaik beargumenteert vervol-
gens dat het overgrote deel van het 
tentoongestelde afkomstig is uit de 
collectie van Maartensdijk, omdat 
daar toentertijd decennialang een 
bewust aankoopbeleid is gevoerd. 
Tussen haakjes blijft hij het onbegrij-
pelijk vinden dat het gemeentebestuur 
niet het lef heeft gehad het karakteris-
tieke oude Maartensdijkse gemeen-
tehuis een nieuwe publieke functie 
te geven. Hij vindt dit nog steeds de 
plek waar de gehele tentoonstelling, 
aangevuld met nog andere kunstob-
jecten, permanent tentoongesteld had 
kunnen worden. 

Van Schaik: ‘Herman Mitttendorff 
maakte bij de opening terecht de 
opmerking dat je een portret tel-
kens weer moet zien maar het zelfde 
geldt trouwens ook voor schilderijen 
met geheel andere onderwerpen. Een 
reden te meer voor de wethouder met 
cultuur in zijn portefeuille, om aan 

die opdracht van Charley Toorop te 
voldoen om die ‘iedere daagse moge-
lijkheid te creëren’. 

Mathilde
Van Schaik constateert met pijn dat 
repatriëring van de portretten naar 
de meest logische plek, - het oude 
gemeentehuis van Maartensdijk - 
helaas uitgesloten is en vergelijkt het 
zo'n bijzonder herinneringsplek van 
generaties Maartensdijkers emotie-
loos zonder meer van de hand doen 
met het deponeren van huisafval in 
de kliko. Direct alweer realistisch 
geeft hij vervolgens als zijn mening te 
kennen: ‘Die schilderijen inclusief de 
talrijke voorstudies behoren nu opge-
hangen te worden in de nieuwe raad-
zaal, de Mathildezaal, van de nieuwe 
gemeente De Bilt, door samenvoe-
ging ontstaan. Het illustreert de con-
tinuïteit in het democratisch karakter 
van de gemeenteraden sinds 1795 
in die vier rechtsvoorgangers van 
de huidige gemeente. Het kan ook 
dienen als een signaalfunctie voor 
deze gemeenteraad, gekozen in 2001, 

dat deze gemeenteraad ook niet van 
het toneel verdwijnt bij de volgende 
samenvoeging (of nog erger: herinde-
ling) van gemeenten. Deze schilde-
rijen zouden prachtig hangen in de 
Mathildezaal. Deze groepsportretten 
horen hier thuis. Wanneer je de vroe-
gere regentenkamers van weeshuizen, 
ouden van dagenhuizen, fondsen etc. 
bezoekt, vindt je altijd groepsschilde-
rijen van de besturen van die instellin-
gen. Een deel van de tentoongestelde 
kunstobjecten en die uit het depot 
kan ook naar de Mathildezaal. Zet 
hier een goede vitrinekast neer met 
de ambtsketens van de burgemees-
ters van Westbroek, Achttienhoven , 
Maartensdijk en De Bilt, de tentoon-
gestelde bodebus vindt hier een plek, 
de stempels van de gemeenten etc’. 

Wapens
‘Laat de kleurrijke wapens van die 
vier gemeenten in die vitrine zien. In 
elk wapen weerspiegelt zich het ont-
staan van die gemeenten, de vroegere 

gerechten. Het gerecht Westbroek is 
ontgonnen door de Heren van Zui-
len vanuit Slot Zuilen. Het gerecht 
Achttienhoven is ontgonnen door 
het Kapittel van Sint Jan in Utrecht. 
Maartensdijk is ontgonnen door het 
Domkapittel. De Dom is gewijd aan 
Sint Maarten. Het vroegere gemeen-
tewapen van ‘klein’ De Bilt is het 
rooster waarop Sint Laurentius de 
marteldood stierf. Om het oneerbie-
dig te zeggen - maar wel met aanpas-
sing aan de moderne tijd -, waarop hij 
gebarbecued werd. In de tentoonstel-
ling wordt geëxposeerd het Konink-
lijk Besluit waarbij Maartensdijk 
zijn gemeentewapen kreeg. Het zou 
een heel kleurig feest voor het oog 
zijn, wanneer al die gemeentewapens 
geëxposeerd zouden worden. 

Wit, beter zwart
Van Schaik is benieuwd wat met de 
andere tentoongestelde werken gaat 
gebeuren: ‘Kunnen we die elders 
iedere dag gaan zien of gaan ze weer 
ondergronds in het depot? Van het 
licht naar het donker? Deze en vele 
objecten uit het depot zouden te zien 
moeten zijn in een permanente opstel-
ling. Ais je de reacties van de bezoe-
kers van de tentoonstelling hoort of je 
leest ze in het bezoekersboek is er een 
grote behoefte dat men ze kan blijven 
zien’. Van Schaik vindt Nederland 
museumrijk, maar De Bilt museu-
marm. Nederland heeft al eeuwenlang 
een bloeiende cultuur van allerlei 
kunstvormen - ook nieuwe als design 
en video - vaak van een internatio-
nale allure. Zeker de schilders van de 
Gouden Eeuw. Dit bezit is voor een 
deel ondergebracht in tal van musea 
in vele plaatsen. Elk jaar komen er 
kleine maar ook grote musea bij en 
voortdurend worden bestaande musea 
vergroot. Vervolgens onderbouwt hij 
zijn woorden door het noemen van 
nieuwe musea en concludeert aanslui-
tend, dat er in De Bilt er op dit gebied 
niets is. ‘Het is een witte vlek op de 
museumkaart van Nederland. Beter 
kunnen we spreken van een zwarte 
vlek. Zwart is immers de kleur van 
de armoede. Hier kunnen we spreken 
van culturele armoede’. 

School met den Bijbel
In de discussies over de Cultuurnota, 
het cultuurbeleid van de gemeente 
van 2009 tot 2013 is de noodzaak van 
zo'n museum ook aan de orde geko-
men. In die discussies is naar voren 
gekomen dat de vroegere School met 
de Bijbel in Groenekan na het verla-
ten ervan door de huidige gebruiker 
(Nijepoortschool) hier heel geschikt 
voor zou zijn. Het referentiekader in 
dit geval is het Scheringamuseum in 
Wognum, dat in een school is onder-
gebracht, die gebouwd in diezelfde 
periode. Die klaslokalen blijken een 
heel goede expositieruimte te zijn. 
Bezoekers zijn enthousiast. Gezien 
de grote uitbreiding van de collectie 
door de aankoop al vele jaren lang 
is dit museum te klein geworden en 

verhuist het binnenkort naar een in 
aanbouw zijnd museum met enorme 
afmetingen. Van Schaik kijkt met 
smart uit naar signalen van daad-

kracht van de gemeente om dergelijke 
plannen te realiseren: ‘Je kent toch 
de uitdrukking ‘Eerst zien en dan 
geloven’?. 

Repatriëring van portretten uitgesloten
door Henk van de Bunt

Ik had erop kunnen wachten. Ik wist zeker, dat er reacties zouden komen en bijna even zeker had ik het 
donkerbruine vermoeden, dat ik voorwaar feedback zou krijgen van kunstminnaar Wim van Schaik op mijn 

‘Klankbord: Adri Pieck en Eleazar Swalmius’. Ik zou teleurgesteld moeten zijn als deze estheet pur sang 
ervoor zou hebben gekozen zijn mening aan de vergetelheid in bewaring te geven. Des te meer omdat 

zijn reacties op dergelijke onderwerpen gebaseerd zijn op visie en derhalve uitstijgen boven 
het niveau van actie = reactie.

Het oude gemeentehuis van Maartensdijk is een herinneringsplek van gene-
raties Maartensdijkers.

De vroegere School met de Bijbel in Groenekan zou, na het verlaten ervan 
door de huidige gebruiker (Nijepoortschool) heel geschikt zijn als museum.

Vrijheid in gebondenheid
Expositie in de Groene Daan

door Kries Sommers

Het echtpaar Miep Sommers en Jo van den Biggelaar stelt de 
komende weken werk ten toon in de Groene Daan, een bijzondere 

Groenekanse gebeurtenis en een bijzondere gelegenheid om kennis te 
nemen van de artistieke kwaliteiten van dit echtpaar. 

De prangende voor de hand liggende vraag is natuurlijk of en in hoe-
verre het particuliere creatieve proces, omdat het zich in elkaars nabijheid 
afspeelt, ook zichtbaar invloed heeft op het uiteindelijke resultaat. Om de 
grootste verschillen eerst maar te schetsen: Jo van den Biggelaar is een 
uitgesproken keramist en Miep Sommers een begenadigd tekenares. Daar 
waar hij de fysieke omgang met het materiaal laat spreken lijkt zij een meer 
mentale verhouding tot de vorm te hebben. Jo geeft graag het experiment 
of het toeval een plaats en Miep werkt meer afgewogen naar een einde. 
Bij Miep krijgt iets, dat willekeurig is ontstaan een natuurlijk vervolg. Jo 
doorgrondt het magische van een experiment.

Kleur
In het kleurgebruik kun je beslist van een samenvallende liefde spreken. 
Keramist Jo van den Biggelaar werkt veel vanuit aardse en oxideachtige 
tinten; een hemelsbreed verschil met het zacht wolkenachtige palet van de 
tekenares. Toch vinden beiden zich in de toon: C’ est leur ton, qui fait leur 
musique!. Het gaat om de manier waarop iets gezegd wordt. En zo waar 
stelt het zich hier ten toon.
Inhoudelijk streven beiden naar een evenwichtig poëtisch resultaat en in het 
geval van het keramische werk eerder ingegeven door formele aspecten; bij 
onze Groenekanse tekenares door een intuïtieve benadering. 

Opening
De opening is zaterdag 5 september om 15.00 uur. Daarna is de expositie 
die dag nog te zien tot 18.00 uur. Andere openingstijden zijn dinsdags 
van 10.00 tot 11.30 uur en donderdags van 15.30 tot 17.00 uur. Op Open 
Monumenten Dag 12 september a.s. is de tentoonstelling in de Groene Daan 
ook te bezichtigen. Op aanvraag is dat ook op andere momenten mogelijk; 
tel.0346 212099.

Het echtpaar Miep Sommers en Jo van den Biggelaar stelt van 5 september 
tot begin november 2009 werk ten toon in de Groene Daan [foto HvdB].



Raymond, de kok met passie
door Annemieke van Zanten

Raymond Brons (31) is de drijvende kracht achter De Taverne van Stal 
Prinsenburg in Hollandsche Rading. Zijn biefstuk met kruidenboter, 

geserveerd op een bedje fraai opgemaakte salade is een genot voor het oog 
en niet minder voor de tong. Restaurantkwaliteit in een paardenstal? 

Het lijkt niet met elkaar te rijmen. 

Raymond is een druk, 
hardlopend mannetje, 
dat met snelle afgemeten 
bewegingen de lekkerste 
maaltijden in een oog-
wenk op tafel zet. Het 
plezier dat hij in zijn vak 
heeft, straalt  van hem af. 
Al heel jong had hij een 
passie voor koken. Ray-
mond: ‘Het was altijd al 
mijn bedoeling om kok 
te worden, dus heb ik een 
horecaopleiding gevolgd’ 
Door allerlei omstandig-
heden, waaronder het 
plotselinge overlijden van 
mijn vader toen ik 19 was, 
heb ik de opleiding niet 
helemaal afgemaakt. Mijn 
eerste ervaring als kok heb ik opgedaan bij mijn oom in een cafetaria en later 
in de lunchroom van mijn vader. Toen mijn vader plotseling overleed, werd het 
bedrijf verkocht en had ik geen werk meer. Eigenlijk ben ik niet zo’n studietype, 
dus terug naar school was op dat moment geen optie. Het waren tenslotte ook 
emotionele tijden. Achteraf had ik misschien beter nog even door kunnen gaan. 
De liefde voor het vak is er echter niet minder om. Ik vind mijn werk heerlijk, 
dus toen mijn oom een jaar of 10 geleden ‘Stal Brons’ kocht en mij de functie 
van chefkok aanbood, vond ik dat een geweldige uitdaging. Zo ben ik hier dus 
verzeild geraakt.’ Later nam de familie Kuenen de stal over en werd het concept 
verder uitgediept en uitgebreid. Er kwam meer aandacht voor het eten, de thema-
avonden (Tapasavonden, wijnproeverijen, barbecueavonden ed.) kwamen erbij 
en de Taverne ging deel uitmaken van een groter geheel, een soort servicepakket. 
De mensen van de stal kwamen hier steeds vaker eten en namen ook vrienden en 
familie mee. Ook de dorpsgenoten begonnen het te ontdekken.

Culinaire verrassing
De salades die bij alle gerechten worden geserveerd, zijn een culinaire verrassing. 
Raymond: ‘Vroeger deed ik dat wat simpeler en dan lieten de meeste mensen de 
sla gewoon liggen. Tegenwoordig maak ik er echt iets moois en iets lekkers van 
en daar krijg ik vaak complimentjes over. Ik vind het leuk om te experimenteren 
en leer iedere dag wel iets bij.
Ik ben geen boekenwurm maar het is heerlijk om in bed een kookboek te lezen. 
Je doet er veel ideeën uit op. Uiteraard neem je een recept niet klakkeloos over, 
maar je voegt er wat aan toe en haalt iets anders weg, zodat het toch je eigen 
recept wordt.

Aziatische keuken
Raymond is gek op verre reizen en haalt veel inspiratie uit het buitenland. Ray-
mond: ‘Ik heb afgelopen jaar in Vietnam bij twee restaurantjes in de keuken 
mogen kijken. Ik bestel ook bijna altijd iets wat ik niet ken. Ik denk dat iedereen 
die een passie voor eten heeft, dat wel doet. Thailand is ook heel inspirerend, het 
land heeft een heel uitgebreide en heel gezonde keuken. De Aziatische keuken is 
bij mij favoriet. Afgelopen jaar hebben we op een thema-avond een ‘rondje Azië’ 
gedaan: recepten uit verschillende Aziatische landen, zoals Maleisie, Indonesie, 
Thailand. Ik heb veel Aziatische kookboeken en ik vind het leuk om het niveau 
steeds verder op te krikken. Iedere keer weer krijg ik leuke reacties en ik probeer 
voor mezelf steeds weer een uitdaging te creëren.  
Het leuke van De Taverne is, dat je hier alles kunt krijgen, van bitterballen of een 
saté met frites tot een overheerlijke, malse ossenhaas. Maar is dat ook voor pas-
santen bedoeld?
‘Iedereen is in principe welkom, ook als je niets met paarden te maken hebt. Het 
is leuk om tijdens het eten van boven uit de foyer naar de training te kijken. Er 
komen ook regelmatig mensen uit het dorp hier eten. Vooral met dat heerlijke 
weer. Ik heb zo’n 25 plaatsen buiten en een kleine 30 binnen’. 

Reukvrij
Sommige mensen denken natuurlijk wel, dat je hier niet lekker kunt eten, omdat 
het paardenstallen zijn. Maar je ruikt hier niets van de paarden. Het is en blijft hier 
toch een horecagelegenheid, dus hoort het gezellig en schoon te zijn. We hebben 
er ook voor gezorgd dat het er leuk uitziet. Je ziet ook steeds meer reserveringen 
voor groepen, die hier komen eten. De Taverne is geopend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 16.00 tot 22.00 uur. ‘Maar in het weekend gaan we al rond 10.00 uur 
open (zondag om 12.00 uur). Dan serveren we geen hele maaltijden maar wel 
lunchgerechten. Ik sta er meestal alleen voor en zaterdag en zondag kan er dus tot 
18.00 uur gegeten worden. Om 19.00 uur gaat de stal dicht en de openingstijden 
van De Taverne zijn gekoppeld aan de openingstijden van de stal. De mensen die 
hier ‘op stal’ komen, komen toch voor het totaalconcept: de omgeving, de mooie 
binnenbak, het lekkere eten, de clinics, de training en de wedstrijden.
De mensen van de stal betalen voor hun stalling, de lessen en allerlei artikelen. 
Dus dan willen we niet dat ze nog een kapitaal kwijt zijn als ze hier iedere dag 
komen eten. Het is en blijft een service voor de mensen die bij de stal horen. 

Raymond Brons

KLANKBORD

Rondvlucht

Het gezinnetje was naar het klei-
ne vliegveld gekomen omdat de 
jongste dochter, een parmantig 
meisje, een dag eerder juist zeven-
tien jaar geworden was en als 
cadeau een rondvlucht had gekre-
gen. Nieuwsgierig keek de familie 
naar de toestellen om van dicht bij 

te zien hoe groot die waren, want 
hoog in de lucht leken ze zo klein. 
Opa had haar voor de vlucht nog 
wat raad gegeven. ‘Als je aan het 
vliegen bent mag je de deur niet 
open doen hoor. En als je spugen 
moet doe dat dan niet uit het raam. 
Je mag nergens aankomen, ook 
niet aan de vliegenier, want die 
moet sturen.’ 
Terwijl ze op het stoeltje naast 
de piloot klom, zei ze met een 
schalkse glimlach: ‘Fly me to the 
moon’. Hij grijnsde even en zei: 
‘Nou, dat vind ik wel wat ver. 
Bovendien heb ik voor de maan te 
weinig brandstof .’ Op school had 
ze altijd goed opgelet en ze zei 
dus: ‘Je hoeft alleen maar brand-
stof te hebben voor de heenreis 
naar de maan. Op de terugweg 
hoef je enkel naar beneden. Je 
laat je gewoon zwevend zakken. 
Toch?’  
Hij hielp haar even met het vast-
maken van de riem waarbij ze 
hem gelukzalig aankeek. Toen ze 

na een lange aanloop loskwamen 
van het grasveld schommelde het 
toestel even. ‘Je wiegelt,’ zei ze. 
Ze genoot van het grommen van 
de motor, van het mooie uitzicht 
en van het steeds kleiner worden 
van de mensjes daar beneden en 
het drukke verkeer. ‘Hoe vind 
je het?’ vroeg hij na een tijdje. 
‘Ik ben in de wolken,’ zei ze. 
‘Zeg, die schokjes die het vlieg-
tuig maakt… doe jij dat expres?’ 
‘Nee’, zei hij, ‘dat heet turbu-
lentie, het is vandaag wat woelig 
in de lucht. Maak je maar niet 
ongerust.’ Na een poosje vroeg ze: 
‘Kan jij nou wijs worden uit al die 
klokjes?’ Hij knikte alleen maar 
even en gaf wat extra gas. Toen ze 
na een tijdje weer beneden waren 
en zij naar haar familie liep, vroeg 
opa: ‘Je hebt de vliegenier toch 
zeker wel bedankt?’ ‘Nou opa,’ 
zei ze. ‘Ik heb de piloot een kus 
gegeven.‘  

Kees Pijpers
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De aandacht aan cartografie in het 
algemeen en aan kaartmateriaal van 
de gemeente De Bilt vanaf haar ont-
staan tot heden in het bijzonder is 
o.a. terug te vinden in topografische 
kaarten, prenten en schilderijen, maar 
ook afbeeldingen gemaakt van kar-
ton. Tevens is een aantal gebouwen 
dat veelvuldig op deze afbeeldingen 
voorkomt op deze dag opengesteld. 
Er is een fietsroute langs alle open-
gestelde panden uitgezet, welke ook 
voor een deel met de auto te rijden 
is. 
Tot en met 12 september 2009 is de 
tentoonstelling ‘Kunst op de kaart’ 
te bezichtigen in de Traverse van het 
gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 
173 in Bilthoven. De tentoonstelling 
toont bijzondere objecten uit de eigen 
gemeentelijke kunstcollectie. Het 
thema van deze expositie sluit aan op 
het thema van Monumentendag 2009 
‘Op de kaart’. De tentoonstelling is 
voor het laatst toegankelijk op de 
Open Monumenten Dag. 

Opening 
De opening vindt plaats op zaterdag 
12 september om 10.00 uur in het 
gemeentehuis Jagtlust aan de Soest-
dijkseweg Zuid 173 in Bilthoven door 
wethouder Ditewig. Vanaf 11.00 uur 
vertrekt er op gezette tijden een bus 
bij Jagtlust, die een nader aan te 
geven route rijdt (de dienstregeling is 
op OMD beschikbaar). Gebruikma-
ken van deze bus is gratis. Opstap-
punten zijn bij de diverse openge-

stelde panden. De bus zal rond 16.00 
uur zijn laatste rit rijden.

Scholenproject
In de aan Open Monumenten Dag 
voorafgaande week op 9, 10 en 11 
september vindt het scholenproject 
plaats. Leerlingen van groep 8 van 
basisscholen uit onze gemeente kun-
nen kennis maken met het thema ‘De 
Bilt op de kaart gezet’. De opdrach-
ten, die zijn uitgezet op het Landgoed 
Vollenhoven zullen plaatsvinden in de 
oranjerie van het landgoed Vollenho-
ven, de Nederlands Hervormde kerk 
Westbroek, in Fort Ruigenhoek en het 

in het Walter Maashuis (Gaudeamus) 
te Bilthoven. Op fort Ruigenhoek in 
Groenekan vindt een landelijke pilot 
plaats. In 2010 zullen alle basisscho-
len in Nederland een landelijk scho-
lenprogramma aangeboden krijgen.
 
Brochure
Er is een bijzonder fraaie brochure 
t.g.v. de Open Monumenten Dag uit-
gegeven. Deze is vanaf 3 septem-
ber 2009 voor 2 euro op diverse 
plaatsen (o.a.) de openbare biblio-
theek in Maartensdijk en Bilthoven 
verkrijgbaar. De fietsroute is daar 
bijgevoegd.

advertentie

Open Monumenten Dag 2009
door Henk van de Bunt

De Open Monumentendag van zaterdag 12 september 2009 heeft als thema ‘De Bilt: Op de kaart’. 
Daarom besteedt het Comité Open Monumentendag dit jaar veel aandacht aan cartografie in het algemeen 

en aan kaartmateriaal van de gemeente De Bilt, vanaf haar ontstaan tot heden in het bijzonder. Op een 
persconferentie jl. dinsdag lichtte voorzitter Maria Limborgh namens het comité de plannen nader toe.

Een deel van het comité Open Monumenten Dag tijdens de persconferentie. 
V.l.n.r. Douwe Tijsma, Bart Rijnhout, Marjan Bosma en Maria Limborgh

Het College van Burgemeester en 
Wethouders schrijft aan de gemeen-
teraad , dat zij heeft ingestemd met 
het voorstel van ProRail om de onbe-
waakte stalling met 280 plaatsen uit 
te breiden. De uitbreiding betreft de 
bestaande stalling aan de noordzij-
de van de bewaakte fietsenstalling. 
De daar aanwezige bomen blijven 
gehandhaafd. 

Tijdelijk
De locatie is weliswaar tijdelijk, 
vanwege de ter plaatse te realiseren 
spoortunnel, maar de voorzieningen 
zijn verplaatsbaar en inpasbaar in de 
nieuw te ontwikkelen stationsomge-
ving. De kosten van de uitbreiding 
bedragen voor de gemeente 42.000 
euro. In de begroting voor 2009 is het 
gemeentelijk deel van de investering 

in de uitbreiding van de fietsenstal-
ling opgenomen voor een bedrag van 
35.000 euro. Het college heeft de 
gemeentelijke bijdrage aangemeld bij 
het Bestuur Regio Utrecht (BRU) 
voor subsidie. Het BRU heeft inmid-
dels toegezegd om zeventig procent 
van de gemeentelijke kosten te subsi-
diëren, zodat de daadwerkelijke inves-
tering 12.600 euro bedraagt [HvdB].

Fietsenstalling bij 
station Bilthoven uitgebreid

De fietsenstallingen bij het spoorwegstation te Bilthoven kampen met capaciteitsproblemen. 
Beheerder ProRail wil daarom extra stallingruimte creëren en zoekt daartoe samenwerking met de gemeente, 

waarbij beide partijen de helft van de kosten voor hun rekening nemen. 

Het college van Burgemeester en Wethouders van De Bilt heeft ingestemd met het voorstel van ProRail om de onbe-
waakte fietsenstalling bij de spoorwegovergang in Bilthoven met 280 plaatsen uit te breiden. 

Vrijmarkt 
op het Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

De activiteitencommissie van de Winkeliersvereniging heeft voor 
zaterdag 5 september een Vrijmarkt op het programma staan. 

Zowel jong als oud mag spullen te koop aanbieden. In verband met de 
hygiëne mogen er geen etenswaren verkocht worden.

Het lukt de activiteitencommissie nog steeds om elke maand een activiteit 
op het Maertensplein aan te bieden. Gezelligheid op het plein blijft hun 
motto.
Janny van Rossum benadrukt dat het plein groot genoeg is om veel mensen 
een eigen plekje te bieden. Het is daarom ook niet nodig om al vroeg een 
plaats te bezetten. Tussen 10.00 en 15.00 uur mag er verkocht worden. 
Hilko Kramer creëert een terras en zorgt voor een hapje en een drankje. Ook 
een marktmeester zal aanwezig zijn. Nieuwe activiteiten voor de komende 
maanden staan al in de steigers: in oktober is er aandacht voor dieren, in 
november staat Sinterklaas op het programma en voor december zijn er 
grote plannen rondom Kerst.

Zowel jong als oud mag spullen te koop aanbieden.

Cursus Windows Internet
in de bibliotheek

De bibliotheek in Maartensdijk biedt dit najaar weer de gelegenheid tot het 
volgen van een computercursus Windows en/of internet. De cursus internet 
is een vervolgcursus voor Windows. Indien u al enige basisvaardigheden 
onder de knie heeft in het werken met de computer, dan kunt u eventueel 
instappen bij de cursus internet. De cursus bestaat uit 4 dagdelen en wordt 
gehouden op maandagochtend, dinsdagavond en woensdagochtend. U zult 
worden ingedeeld op de dagdelen naar keuze, na overleg met u zullen de 
daadwerkelijke data worden afgesproken. Kosten voor de cursus zijn 32,00 
euro voor leden en 36,50 euro voor niet-leden. Dit is inclusief lesmateriaal 
en koffie/thee. 
Voor meer informatie Tine van Ginkel, tel: 0346 212073. Inschrijfformu-
lieren zijn te verkrijgen bij alle bibliotheken van gemeente De Bilt of te 
downloaden op www.bibliotheekdebilt.nl



Aanvragen om vergunning (arti-
kel 41 Woningwet) voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Groenekan, Nieuwe Weteringse-

weg 72, plaatsen fokpaardenstal 
en machineberging/hooiopslag

•  Maartensdijk, Dorpsweg 23, plaat-
sen tijdelijke opslagruimte

Lichte bouwaanvraag
•  Hollandsche Rading, Adri Pieck-

laan 27, oprichten dakkapel
•  Maartensdijk, Sterrenlaan 7, plaat-

sen dakkapel

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

Verleende bouwvergunningen
•  Groenekan, Kastanjelaan 24, 

vergroten dakkapel (21-8-2009)

Verleende sloopvergunning
•  Maartensdijk, achter Dorpsweg 

102, verwijderen asbest (24-8-
2009)

De besluiten inclusief de bijbeho-
rende stukken liggen gedurende 
zes weken na verzenddatum in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht ter inzage op 
werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

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

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
ontheffing en vergunning gebruik 
worden gemaakt. Als u dat wilt 
voorkomen, dan kunt u tegelijk met 
het indienen van een bezwaarschrift 
een voorlopige voorziening aanvra-
gen bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank, sector Bestuursrecht, 

Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. 
U moet voor een dergelijke voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier van de rechtbank, 
tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggen-
de stukken kunt u langskomen 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht op werkdagen van 8.30 
uur tot 12.30 uur. Op dinsdag is 
de afdeling alleen op afspraak 
open van 15.00 – 19.00 uur. U 
kunt een afspraak maken via 
telefoonnummer (030) 2289411. 
Voor informatie over bestem-
mingsplannen en/of een gesprek 
met een plantoetser dient u altijd 
een afspraak te maken via boven-
genoemd telefoonnummer.

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

De eerstvolgende vergadering 
van de welstandscommissie is op 
maandagmiddag 7 september 
2009.

De gegevens zoals vergaderlocatie 
en agenda zijn vanaf vrijdag voor-
afgaand aan de vergadering te raad-
plegen op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl.

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

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

Hollandsche Rading:
•  1 kastanje, Tolakkerweg 41, Her-

plant (26-08-2009)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.

Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

<in blok> Beleid en Strategie

Kennisgeving toepassing gemeen-
telijk voorkeursrecht 

Het college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt maakt op 
grond van artikel 7 eerste lid van 
de Wet voorkeursrecht gemeenten 
(Wvg) bekend dat de raad op 25 juni 
2009 op grond van het bepaalde in 
artikel 2 en 5 Wvg besloten hebben 
gronden aan te wijzen waarop de 
artikelen 10-24, 26 en 27 Wvg van 
toepassing zijn. Deze aanwijzing 
heeft betrekking op gronden welke 
gelegen zijn aan de Dokter Welf-
ferweg.

Het besluit heeft een geldings-
duur van 3 jaar, welke vervolgens 
verlengd kan worden met 10 jaar 
indien in de periode van 3 jaar 
een nieuw bestemmingsplan wordt 
vastgesteld.

Het besluit tot aanwijzing ligt met 
de bijbehorende kadastrale tekening 
en overige stukken vanaf heden 
gedurende 6 weken ter inzage bij 
de informatiebalie in het gemeen-
tehuis, Soestdijkseweg Zuid 173, 
3721 AB Bilthoven, tijdens de ope-
ningstijden: maandag, woensdag en 
donderdag van 8:30-17:00, dinsdag 
van 8:30-19:00 uur en vrijdag van 
8:30 tot 16:00 uur. 
Het besluit van burgemeester en 
wethouders omvat:
•  een kadastrale tekening met daar-

op aangegeven de onroerende 
zaken waarop het voorkeursrecht 
wordt gevestigd; deze tekening 
geeft een overzicht van de ligging 
van het voorkeursrechtgebied;

•  een lijst van kadastrale nummers 
van de aangewezen onroerende 
zaken met vermelding van grootte 
en eigenaren. 

Bezwaar en beroep
Tegen het besluit van het colle-
ge staat bezwaar en beroep open. 
Belanghebbenden kunnen geduren-
de 6 weken ingaande op de dag na 
publicatie in de Staatscourant een 
bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders van De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
In het ondertekende bezwaarschrift 
moet worden opgenomen: de naam 
en het adres van de belanghebben-
de, de datum, een omschrijving van 
het voorstel waartegen het bezwaar 
is gericht en de gronden van het 
bezwaar (motivering). Belangheb-

benden die een bezwaarschrift heb-
ben ingediend kunnen tevens een 
verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij de President 
van de Arrondissementsrechtbank, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Het bezwaar moet worden onderte-
kend en ten minste bevatten:
a.  de naam en het adres van de 

indiener;
b.  dagtekening;
c.  een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar gericht 
is;

d.  de gronden van bezwaar.

Eigenaren en rechthebbenden wor-
den per brief op de hoogte gebracht 
van dit besluit. 

<in blok> Openbare Veiligheid

APV Evenementenvergunning 

De burgemeester van de gemeente 
De Bilt maakt bekend dat voor een 
“workshop en concert” een evene-
mentenvergunning is verleend. Het 
betreft een percussieworkshop en 
concert georganiseerd door Muze 
in ‘t Groen op zaterdag  5 septem-
ber 2009 van 17:00 tot 21:30 uur 
en zondag 6 september 2009 van 
12:00 uur tot 19:00 uur op Fort 
Ruigenhoek te Groenekan.

Bovengenoemd besluit ligt vanaf 
de publicatiedatum ter inzage in de 
kamer van het cluster Bijzondere 
wetten, op het gemeentehuis aan de 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven. Als u het niet eens bent met 
het genomen besluit, dan kunt u op 
grond van artikel 7:1 van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb), bin-
nen zes weken na de verzenddatum 
van het besluit schriftelijk bezwaar 
maken bij de burgemeester van de 
gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH in Bilthoven.
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Werk in uitvoering
•   Bilthoven: Paltzerweg, vervangen riolering tussen september en 

december wordt het verkeer omgeleid;
•   De Bilt: La Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegrecon-

structie en rioolrenovatie vanaf 27 april tot half september;
•   De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijde-

lijk verplaatst naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op 
www.debilt.nl onder Actueel  Nieuws;

•   De Bilt: Bilthovenseweg, vanaf begin september is de Bilthovenseweg 
in De Bilt voor drie weken afgesloten voor verkeer. Dit in verband met 
rioolreconstructiewerkzaamheden;

•   De Bilt: Veldzichtstraat, vanaf 24 augustus, opnieuw bestraten trottoirs 
en gedeelte van de weg, tot 14 september;

•   De Bilt: Alfred Nobellaan, vanaf 24 augustus tot eind september, 
vervangen plateaus kruisingen Prof. Dr. Zeemanweg en Prof J.H. van 
’t Hoffweg. 

Rioolreiniging in De Bilt
Gedurende twee maanden (half augustus – half oktober) vinden reini-
gings- en inspectiewerkzaamheden plaats aan de riolering in De Bilt en 
een deel van Bilthoven. De gemeente De Bilt heeft hiervoor opdracht 
gegeven aan de firma van der Valk, die met behulp van een hogedruk-
wagen en een vacuümwagen het riool zal reinigen.

Openbare Veiligheid 

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

Wijkservicecentrum MENS De Bilt, Tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
Openingstijden: ma t/m vr van 9.00-12.30 uur.
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 
Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

VrijeTijdMarkt
5 september 2009

Op zaterdag 5 sep-
tember a.s. vindt 
weer de jaarlijkse 
Vr i j e T i j d M a r k t 
plaats om en nabij 
winkelcentrum Pla-
netenbaan te Biltho-
ven. Om die reden 
zal de Planetenbaan 
vanaf hoek Neptunuslaan tot aan 
Whiskey- en Wijnhandel Verhaar, de 
gehele Plutolaan en het parkeerter-
rein aan de Plutolaan voor al het 
verkeer afgesloten zijn van 08.00 tot 
16.00 uur. Wij verzoeken u dan ook 
uw auto op zaterdagochtend vanaf 
07.00 uur niet meer op deze plaatsen 
te parkeren. Vanaf 16.00 uur zijn 
de parkeerplaatsen weer beschikbaar. 
Alvast dank voor uw medewerking. 



Bij haar beelden is het de mens en 
dan vooral de vrouw die centraal 
staat. Deze beelden vallen op doordat 
ze er een beweging, een verstilling 

of een ontmoeting in vastlegt. Haar 
schilderijen zijn vaak realistisch, 
soms impressionistisch of romantisch 
en verbeelden mensen, landschappen 

en natuur. De zuidelijke sferen, het 
mediterrane gevoel creëert ze door te 
werken met warme kleuren waaron-
der veel geel en oranje.

Dertig jaar 
Al meer dan dertig jaar maakt ze 
beelden en schilderijen. In die tijd 
heeft haar werk een proces door-
gemaakt. ‘Mijn werk wordt steeds 
meer abstraherend. Gezichten krijgen 
steeds vaker geen details meer mee’. 
Behalve zelf bezig te zijn geeft ze 
ook al jaren van september tot april 
cursussen in Groenekan en Blaricum 
en workshops op aanvraag. 

Open Huis en Tuinexpositie
Ze ziet uit naar het ontmoeten van 
belangstellenden en geïnteresseerden 
in de kunst. ‘Op deze manier deel 
ik met anderen mijn passie voor het 
maken van beelden en schilderijen. 

Ik zie er naar uit’. Mieke de Vries 
vertelt een innerlijke behoefte te voe-
len om te creëren. ‘Het is fijn om je 
helemaal te concentreren op je werk; 
alles, iedereen en ook de tijd speelt 
dan voor even geen rol meer. Ook 
op vakantie neem ik was, klei of 
schildersspullen mee. Misschien is 

het wel een verslaving’. Tijdens de 
expositie zullen veel van haar schil-
derijen in haar huis te zien zijn, maar 
bij mooi weer zijn ze ook in de tuin te 
bewonderen. In die mooie tuin staan 
eigenlijk permanent beelden, soms 
op een opvallende plaats, soms ook 
verscholen tussen het groen. 
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Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 
Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, 
waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 
Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt 
en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de 
gemeente De Bilt www.debilt.nl.
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Bibliotheek De Bilt 
De bibliotheek in De Bilt is al enige tijd gesloten vanwege opgelopen rook- 
en waterschade tijdens de brand in de nacht van 15 op 16 juni. Tijdens 
de schadeonderzoeken is er asbest gevonden in het gebouw. Alvorens het 
gebouw van binnen en buiten te kunnen schoonmaken en opknappen en 
weer in orde te maken voor gebruik, moet de asbestsanering plaatsvinden. 
Momenteel is de uitvoering van dit proces in afwachting van een vergun-
ning. Vooralsnog blijft de bibliotheek De Bilt gesloten tot zij in overleg met 
de gemeente een andere oplossing heeft gevonden. 

Leenservice
Natuurlijk kunt u terecht in de bibliotheek in Bilthoven, De Kwinkelier 20. 
Hier kunt u gebruikmaken van alle diensten. Mocht deze locatie te ver zijn, 
dan kunt u nog steeds gebruik maken van de tijdelijke dienstverlening in 
woon- en zorgcentrum Weltevreden, Prof. Dr. P. J. W. Debeyeweg 1 in De 
Bilt. Hier kunt u echter alleen terecht voor het inleveren van uw geleende 
materialen. Deze servicedienst is geopend op de volgende tijdstippen: 
Maandag: 14.00 – 16.30 uur
Dinsdag: 10.00 – 12.30 uur
Woensdag: 14.00 – 16.30 uur
Vrijdag: 14.00 – 16.30 uur
Let op: U kunt tijdens deze tijden uitsluitend inleveren. 

Boekendienst aan Huis
Iedereen die problemen heeft met vervoer naar de bibliotheek kan ook (tij-
delijk) gebruik maken van de Boekendienst aan Huis. De boeken worden 
dan door een vrijwilliger voor u gehaald in de bibliotheek en bij u thuis 
gebracht. Deze dienstverlening is gratis voor leden van de bibliotheek. 
Voor meer informatie over deze dienstverlening kunt u contact opnemen 
met Mw. A. Weerdenburg, (030) 225 77 23 of a.weerdenburg@bibliotheek-
debilt.nl. 

De bibliotheek houdt haar lezers op de hoogte via persberichten en via de 
website www.bibliotheekdebilt.nl

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger en Bestuur
De commissie van advies voor Burger en Bestuur vergadert op donderdag 10 september om 20.00 uur in de Oude 
Raadzaal van het gemeentehuis Jagtlust in Bilthoven. Voorafgaande aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het 
informeel contact plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Agenda
Voorzitter:  de heer P.H. Boos 
Secretaris:  mevrouw mr. drs. J.L. van Berkel

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Afwijzen subsidie bevordering actief burgerschap in onderwijs
21.00 uur 3. Integraal Veiligheidsplan
21.40 uur 4. Vaststelling kort verslag d.d. 11 juni 2009
21.45 uur 5. Mededelingen
  5.1 Bespreken van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m juni 2009
  5.2 Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
  5.3 Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen
21.50 uur 6. Rondvraag
22.00 uur 7. Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 10 september om 20.00 uur in de Mathilde-
zaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de vergadering vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact 
plaats in de Bilthal van Jagtlust. 

Agenda
Voorzitter: mevrouw C.M. van Brenk-van Barneveld
Secretaris: mevrouw drs. F.A. van Hooijdonk

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Herontwikkeling gebied Buys Ballotweg te De Bilt 
21.05 uur 3. Bouwplan Eikensteeg 34 te Maartensdijk
21.20 uur 4. Restauratie molen ‘De Kraai’ te Westbroek
21.30 uur 5.  Vaststelling kort verslag vergadering d.d. 11 juni 2009
21.35 uur 6.  Vaststelling kort verslag besloten vergadering d.d. 2 juli 2009 
21.40 uur 7. Mededelingen
  7.1 Besprekingen van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m juni 2009 
  7.2 Overige mededelingen n.a.v. raadsvergaderingen(en)
  7.3 Terugkoppeling overige regionale organen/verbonden partijen
21.50 uur 8. Rondvraag
22.00 uur 9. Sluiting

Biltse sportweek 
Van 19 tot en met 21 augustus vond een warme, maar leuke sportweek 
plaats voor bijna 150 basisschoolkinderen. De sportweek werd dit jaar 
gehouden bij SCHC, Centrals/FAK en WVT/zwembad. De meeste van de 
kinderen bleven enthousiast doorgaan ondanks de hitte op de velden. Ook 
de sportaanbieders hebben met veel energie de kinderen laten kennismaken 
met hun sport. De kinderen hebben 16 verschillende sporten beoefend in 
3 dagen tijd. 

Volgens veel kinderen was het hoog-
tepunt van de week het bezoek van 
de brandweer: zij zorgden voor de 
nodige verkoeling! Ook de sproei-
ers die aanmochten bij Centrals op 
donderdag waren een groot succes. 
Het is weer een echt feest gewor-
den, dankzij de 52 medewerkers 
van alle sportaanbieders, vijf accom-
modaties, zeven jeugdbegeleiders, 
drie EHBO-ers waarvan er twee alle 
dagen zijn geweest, 24 hulpouders, 
twee vrijwillige brandweerlieden, een opening door Capoeira en een afslui-
ting door Femtastic, een financiele bijdrage van het FSB en de organisatie 
door gemeente De Bilt. Bedankt allemaal!

De foto’s staan op www.sportmeedebilt.nl onder jeugdsport, kopje foto’s 
en filmpjes.

N.B. Tijdens de sportwee zijn er weer een aantal gevonden voorwerpen bij 
ons binnengekomen. Deze worden 1 maand bewaard bij de balie van het 
gemeentehuis. 

Open Huis en Tuinexpositie 
door Marijke Drieenhuizen

Mieke de Vries houdt op zondag 6 september aanstaande van 12.00 tot 17.00 uur 
een overzichtstentoonstelling van haar beelden en schilderijen in haar eigen huis en tuin 

aan de Kievitlaan 35 in Maartensdijk. 

Volop beelden en schilderijen te bekijken aan de Kievitlaan in Maartensdijk.
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Een werkgroep van de in deze kerk 
gehuisveste Hervormde Gemeente 
heeft dit gegeven aangegrepen, om 
eveneens op 12 september van 10.00 
tot 16.00 uur een Marktdag te orga-
niseren waardoor deze Dorpskerk 
Marktdag, De Open Monumenten 
Dag en de in de directe omgeving 
van de kerk jaarlijks georganiseerde 
Kunstmarkt gedrieën alleen voldoen-
de reden zijn een deel van de dag daar 
door te brengen. Op Open Monu-
menten Dag is er van 11.00 tot 16.00 
uur voor het eerst een lokale Open 
Monumenten Busregeling ingesteld, 
waarvan door bezoekers een handig 
gebruik kan worden gemaakt, omdat 
De Dorpskerk als opstappunt in de 
route is opgenomen.

Andere kernen
Onder de gemeenteleden van de Her-
vormde Gemeente Dorpskerk zijn 
tal van inwoners van andere kernen 
van De Bilt, zoals Groenekan en 
Maartensdijk. Ook zij zijn enthou-

siast betrokken bij de organisatie 
van de marktdag. De een zorgt voor 
de elektriciteit, een ander bouwde 
een kraam en weer anderen ‘bemen-
sen’ de stands. De opbrengst van de 
Dorpskerk Marktdag is voor 50% 
bestemd voor de kerk (vacature pre-
dikantsplaats) en voor 50% voor een 
gezondheidsprogramma in Assosa 
Ethiopië. In Assosa werken Wilma 
en Peter Malaba. Op dit moment zijn 
ze met verlof in Nederland. In en 
na de ochtenddienst van 30 augus-
tus jl. vertelden zij wat over hun 
werk.  In de kerk vindt op deze Open 
Monumenten Dag een missionair pro-
gramma plaats. Er is een expositie 
‘Kunst in de Kerk’ met werken van de 
Vrome Kwasten. Tevens zal er naar 
alle waarschijnlijkheid een kunstzin-
nig concert zijn. Het organistenteam 
verzorgt een aantal orgelconcerten.

Boeken- en rommelmarkt
Op deze Marktdag is ook de grootste 
tweedehands boekenmarkt van De 

Bilt. Er zijn deze dag vele boeken 
in de aanbieding. Op dit moment 
staat de teller op ruim 7500. Er zijn 
romans, kinderboeken studieboeken, 
atlassen en stripboeken. Tevens is 
er een rommelmarkt met een flink 
aantal kramen met leuke tweedehands 
spullen. 

Dorpsstraat
Aan de Dorpsstraat 70 ligt deze 
aloude Dorpskerk; een kenmerkend 
gezicht in De Bilt. Speciaal voor de 
marktdag en in combinatie hiermee 
opent Brasserie 70 naast de kerk haar 
deuren. Brasserie 70 heeft op deze 
dag de beschikking over een terras 
waarvan 50 m2 overdekt is. Gelegen 
in het groen met zicht op Dorpsstraat 
en de Dorpskerk kunt u genieten van 
verschillende lekkernijen.
Er is een bloemenkiosk, waar men 
voor zichzelf of voor de ander een 
bloemetje van mee kan nemen. In de 
cadeaushop worden leuke cadeau-
tjes op een originele manier ingepakt 

en zijn daardoor extra geschikt om 
iemand mee te verblijden. Aan de 
Dorpsstraat 70 is er op de Marktdag 
speciaal voor de jeugd, Kids World 
70. Wil je op deze dag eens lekker 
spelen, leuke en spannende dingen 
doen. Kom dan naar Kids World 70.

Workshop Kooklust
Kooklust 121 is een kookwinkel aan 
de Hessenweg in De Bilt. Op de 
marktdag zijn ze aanwezig voor een 
workshop met de ingrediënten van 
Smaakgeheimen. Men leert op een-
voudige wijze een heerlijk gerechtje 
te maken, waarmee men 's avonds 
thuis iets onverwachts bijzonders op 
tafel kan zetten.

Tryfosa Zaal 
In wijkgebouw De Voorhof naast De 
Dorpskerk heeft de damesvereniging 

Tryfosa haar eigen oude vertrouwde 
zaal ingericht. De grote zaal van 
De Voorhof heet voor deze dag ‘De 
Tryfosa Zaal’. De damesvereniging 
bestaat al bijna 75 jaar. De bazaar 
die ze al vele malen hebben geor-
ganiseerd wordt dit jaar opgevolgd 
door de Marktdag. In de textielwinkel 
vindt menproducten uit eigen produc-
tie. De producten zijn uniek en zeer 
professioneel vervaardigd.

Verloting
Op 18 augustus is er gestart de ver-
koop van 1000 loten. Indien nog 
voorradig zijn deze op de Marktdag 
ook nog te koop. De trekking door de 
notaris vindt deze marktdag om onge-
veer 15.30 uur plaats. De hoofdprijs 
is een TomTom One aangeboden door 
Onroute te De Bilt.

Marktdag tijdens Open Monumenten Dag
door Henk van de Bunt

De Dorpskerk van de Bilt is op Open Monumenten Dag 2009 op 12 september a.s. een van de objecten, 
welke door het Comité Open Monumenten Dag De Bilt in het programma is opgenomen. Het ruim 350 jaar 

oude gebedshuis is die dag voor bezichtiging opengesteld, het prachtige Lohmanorgel wordt 
regelmatig bespeeld en de recent gerestaureerde toren - heel bekend onder de naam De Peperbus 

- kan gegidst worden beklommen. 

Een deel van de bij de organisatie betrokken kerkelijk meelevenden komt uit 
aanpalende kernen als Maartensdijk, Bilthoven en Groenekan. 

‘Ik kies voor zoiets omdat het mijn 
hobby is en omdat ik er zieke mensen 
mee kan helpen.’ legt Jan Smit uit. 
‘Leukemie is een kanker.’ Tijdens zijn 
reis heeft hij aan het einde van elke 
dag contact met een collega van het 
bedrijf waar hij voor werkt en geeft 
dan alleen de echt gereden fietskilo-
meters door. Hij vertelt zijn verhaal 
alsof het niet bijzonder is. Alsof het 
een tochtje rondom de Loosdrechtse 
plassen is. Voor hem is het niet bij-
zonder. Het was al lang niet meer 
zijn eerste reis. Hij beleefde eerder al 
spannende avonturen door Europa tij-
dens tochten naar het onderste puntje 
van Portugal en Spanje, naar Italië 
en tijdens klimwerk in de Zwitserse 
Alpen. 

Tentje
Jan Smit (54) fietst al jaren. Op zijn 
werk spaart hij vakantiedagen op, 

verzamelt het hele jaar sponsorgel-
den voor het fonds en betaalt zelf 
de kosten van zijn eigen reis. En die 
5365 kilometers zijn de echt gefietste 
kilometers want de totale afgelegde 
afstand is veel groter. De afstanden 
per boot tellen niet mee, anders zou 
hij hebben moeten waterfietsen. Maar 
daar zijn de golven te hoog voor. Die 
ene keer per vliegtuig wordt ook niet 
meegerekend. Aan het einde van elke 
dag vindt hij altijd een camping waar 
hij in zijn tentje slaapt. Anders vindt 
hij wel een plekje bij een boer. En 
voor zijn eigen eten zorgen is hij ook 
gewend. 

Regenbuien
Hij fietste langs de Nederlandse, 
Duitse en Deense kust, stak over naar 
Zweden en vandaar langs de kust 
helemaal naar Bergen in Noorwegen. 
Toen waren er vier weken voorbij 

en hij had maar acht weken vrij, 
dus moest opschieten. Vandaar per 
vliegtuig naar de Orkney eilanden-
groep en Schotland en hij zegt: ’Je 
snapt niet waarom er in Orkney nog 
mensen willen wonen’. Hij voer van 
daar naar de overkant en bevestigt 
het bestaan van fikse regenbuien in 
het  Schotse hoogland. Hij verhaalt 
over de armoede die hij zag in Enge-
land, trok de hele oostkust langs naar 
het zuiden, stak over naar België en 
fietste weer terug naar Nederland en 
naar huis. Mooi toch, zo’n avontuur.

Oudespullenfreak
Jan Smit fietst dagelijks naar zijn 
werk bij een groot bedrijf aan de 
andere kant van Utrecht. ‘Je moet het 
immers bijhouden.’ zegt hij en vertelt 
over zijn plan een rondje Gibraltar te 
fietsen en het voornemen om 5500 
kilometers in Nieuw Zeeland af te 
leggen en daarna ook nog per fiets 
naar huis. 

Hij noemt zichzelf ook nog een 
‘Oudespullenfreak’. Hij verzamelt 
spulletjes van vliegtuigen, van moto-
ren en van alles wat voorbijkomt in 
die sector. Wie dat ook wil doen, of 
het nu gaat om fietsen of oude spullen 
moet maar eens met hem gaan praten 
want hij kan er mooi over vertellen. 
Over het overleven onderweg, over de 
fietsfanaten die hij op een reis tegen-
komt en over zijn volgende plannen, 
want hij kan het toch niet laten. Maar 
ook over al die oude spullen en over 
de vele boeken met diverse onderwer-
pen die hij heeft verzameld. 

Rondje Noordzee per fiets voor goed doel
door Kees Pijpers

Hij reed onlangs 5365 kilometers in zijn eentje langs alle kanten van de Noordzee. 
Soms 150 kilometers per dag en sliep op campings in een piepklein tentje. Hij sponsort daarmee 

het Leukaemia Research Fund. Jan Smit uit Hollandsche Rading is het fietsen gewend.

Jan Smit en de fiets. 

Klankbord
Afscheid

Rouwadvertenties treft men aan in 
grote verscheidenheid. In de Vier-
klank zijn ze meestal op traditionele 
wijze opgesteld. In andere kranten 
treft men soms doodsberichten aan 
in een hele andere stijl. Maar toch 
komt het vaak op hetzelfde neer. Na 
een korte inleiding, waarin we lezen 
hoe erg men de ontslapene mist, vin-
den we de naam van de overledene. 
Hieronder de namen van hen die afscheid nemen, de familie of vrienden 
en de verdere gegevens over de begrafenis of crematie. Het lijkt een trend 
te worden dat in voorkomende gevallen ook huisdieren deelnemen aan het 
rouwbeklag. Dan leest men onderaan in de advertentie de naam van de hond 
en de kat waarvan men vindt dat zij ook deel uitmaken van de familie. Om 
verwarring te voorkomen zien we dan vaak de afdruk van een dierenpootje 
naast de naam van het dier afgebeeld. Een goede zaak. Leest men bijvoor-
beeld de naam ‘Victor’ (sommige honden heten zo!) in de advertentie dan 
zou er verwarring kunnen ontstaan: wie is dat nu weer? De aanduiding van 
een pootafdruk maakt aan die onzekerheid een einde. Natuurlijk roepen de 
namen ‘Bello’, ‘Poekie’ of ‘Moortje’ in dat opzicht minder gauw verwar-
ring op. 
Soms gaat er iets mis met het opstellen van de rouwadvertentie. Zo las ik 
laatst het overlijdensbericht (niet in De Vierklank!) waarin de nabestaanden 
verklaarden zich de gewelddadige persoonlijkheid van de overledene nog 
lang te zullen herinneren. Een dag later al las men in een rectificatie dat 
het toch echt ging om de geweldige persoonlijkheid van de ontslapene. 
Heel pijnlijk. Na zijn dood is iedereen immers geweldig en onvergetelijk. 
Toch valt het soms niet mee om iets aardigs over iemand te bedenken. Zo 
stond er een paar jaar geleden in het Utrechts Nieuwsblad het bericht van 
overlijden van een inwoner van die stad met de mededeling: ‘was in leven 
een enthousiaste luisteraar van de piratenzenders in en om Utrecht’. Tja, je 
moet wat….

Martijn Nekkers



 De Vierklank 13 2 september 2009

Vijfvoudig winnaar ‘Houthakker van 
het jaar’ vertelt

‘Ik hak thuis ook houtjes voor de kachel’

door Kees Pijpers

Onlangs werd ex-Maartensdijker Willem Kuus voor het vijfde jaar achtereen ‘Houthakker van het jaar’. Dat 
gebeurde tijdens het Houthakkersfeest in Lage Vuursche. Wie er bij was heeft de precisie en de kracht gezien 

waarmee dat werd bereikt. De Vierklank wilde weten wie de man is die dat kan.

Als je denkt dat je met een boom van 
een man gaat praten dan heb je het 
mis. Willem Kuus is een dag eerder 
35 jaar geworden en lijkt een slanke 
jonge man. ‘Ik ben een bosmens’, zegt 

hij zelf. Hij is met bomen opgegroeid 
want hij is geboren in het eenzaam 
staande Tolhuis op de kruising naar 
Lage Vuursche waar aan alle kanten 
bomen groeien. Daar is hij als kleine 
jongen al begonnen met houtjes hak-
ken voor de kachel en heeft daarna de 
bosbouwschool gedaan. Hij woont in 
Bunschoten en werkt bij van der Krol 
Houthandel B.V. aan de Maartens-
dijkseweg. Van september tot maart 
in de bosbouw met machines en van 
maart tot september zorgt hij voor de 
graszoden. Van het inzaaien tot het 
oogsten. Tussendoor runt hij de in- en 
verkoop in de winkel en valt in als de 
bedrijfsleider afwezig is.  

Plakjes
‘Zestien jaar geleden besloot ik aan 
wedstrijden houthakken mee te gaan 
doen’, vertelt hij. ‘Die werden toen 
op veel plaatsen in het land gehouden. 
Na een tijdje begon ik een paar keer 
in de prijzen te vallen, vijfde vierde 
en derde. Maar nu ben ik van de pak-
weg 16 deelnemers, vijf maal achter-

een de winnaar geworden. Weet je dat 
ik daar zelf verbaasd over ben? Kijk, 
het zit in de combinatie van kracht en 
precisie. Dan komt er natuurlijk ook 
een dosis ervaring bij. Je wilt vaak te 
snel zijn en dan mis je nauwkeurig-
heid. Je moet namelijk niet alleen de 
boom doorhakken maar van die boom 
ook nette plakjes hakken. Dat moet 
heel precies op dikte. Anders krijg je 
strafseconden. Ik had die plakjes dit 
jaar alle vijftien goed.’ 

Conditie
‘Ik heb sinds een jaar een Nieuw Zee-
landse bijl. Die is scherper en speciaal 
geslepen en gebruik ik alleen voor 
de wedstrijden. Nee, ik hoef niets te 
laten voor een wedstrijd maar zorg  
dat mijn conditie op peil blijft. Door 
mijn werk is die conditie goed en ik 
doe daarnaast nog veel aan loopwerk 
Nee, ik weet niet hoe lang ik nog 
doorga. Als ik gezond blijf kan ik het 
nog wel tien jaar doen. Weet je, Reind 
Beelen, de man die vorig jaar en dit 
jaar tweede werd, is 54 jaar. Met hem 

werk ik samen en Jochem van de Bunt 
uit Westbroek die derde is geworden, 
ken ik ook goed.  Ik wil wel even 
kwijt dat ik veel bewondering heb 
voor die paar mensen die het feest 

jaarlijks in De Vuursche organiseren. 
Jammer genoeg is houthakken een 
uitstervend beroep geworden, maar ik 
blijf trainen. Ja hoor, thuis hak ik ook 
de houtjes voor de kachel.’

Willem Kuus heeft vaker met dat bijltje gehakt: ‘Het zit in de combinatie van 
kracht en precisie’.

Willem Kuus: ‘Ik heb sinds een jaar 
een Nieuw Zeelandse bijl. Die is 
scherper en speciaal geslepen en 
gebruik ik alleen voor de wedstrij-
den’.

Streekeigen beplanting 
De actie 'Boeren Planten Bomen' van Landschap Erfgoed Utrecht stimuleert 
agrariërs en bewoners van het buitengebied in de provincie Utrecht streekei-
gen beplanting aan te leggen. Met een breed samengesteld assortiment van 
voornamelijk inheemse bomen, struiken en hoogstamfruitbomen, kunnen 
boerenerf en landerijen aanzienlijk worden verfraaid en in het omringende 
landschap worden ingepast. Tot 8 november 2009 is dit plantmateriaal te 
bestellen. 

De actie is niet alleen voor agrariërs, maar voor alle bewoners van het 
buitengebied. Wie plannen heeft het boerenerf aan te leggen of te herstel-
len is bij Landschap Erfgoed Utrecht aan het juiste adres. De actie 'Boeren 
Planten Bomen' biedt een breed sortiment hoogstam¬fruitbomen, inheemse 
boom- en struiksoorten en beschermingsmaterialen. Als u advies nodig 
heeft bij de samenstelling van beplanting en inrichting van uw erf, kunt u 
geheel vrijblijvend advies inwinnen bij Landschap Erfgoed Utrecht. 

Belangstellenden in de provincie Utrecht kunnen de brochure 'Boeren 
Planten Bomen' aanvragen met daarin een overzicht en een uitvoerige 
beschrijving van het assortiment, tips en instructies voor aanplant, ver-
zorging en bescherming en een bestelformulier. De brochure is te bestel-
len bij Landschap Erfgoed Utrecht, telefoonnummer: 030 2205534, of 
e-mail: info@landschaperfgoedutrecht.nl. Kijk voor meer informatie op:  
www.landschaperfgoedutrecht.nl.

Klankbord
Gijs

Gijs is er niet meer. Nou ja, hij 
is er nog wel, maar rust nu in het 
gegraven gat achter in te tuin. Gijs 
was een geziene gast. Een merel op 
leeftijd die al heel lang had geleerd 
hoe hij met mensen om moest gaan. 
Hij durfde zelfs de keuken in te 
huppen om nog wat uit de kattenbak 
te smullen. Maar meestal zat hij  
’s morgens vroeg op het plaatsje bij 

de achterdeur en wenste ons op zijn 
manier dan ‘goede morgen.’ 
Afgelopen weekend heeft het drama 
zich voltrokken. Terwijl Gijs in de 
keuken in de kattenbak te eten zat 
heeft hij van poes Silvester een 
oplawaai gekregen. Gijs fladder-
de de gang door en de kamer in 
en bleef in de gordijnen hangen. 
Natuurlijk wilde ik hem redden en 
stak mijn handen naar hem uit. Ik 
denk dat hij het vertrouwen in de 
mensen had verloren want in plaats 
van bij mij te schuilen doorkliefde 
hij het luchtruim in de kamer. Gijs 
raakte in paniek en vloog op vol 
vermogen tegen het raam van stevig 
glas, waarvan hij dacht dat het de 
buitenwereld was. Hij viel recht 
naar beneden op de grond. De poes 
en ik begonnen een sprint om nog 
wat te redden. Ik was net wat eerder 
en pakte het slappe dotje op. Gijs 
heeft me nog even aangekeken, vol-
gens mij met iets van verwijt, maar 
daar ben ik niet zeker van. 

Kees Pijpers

Kilometertocht helemaal terug van 
weg geweest

door Martijn Nekkers

Op zaterdag 29 augustus begonnen 63 bezoekers van het zwembad De Kikker in Groenekan aan de 
kilometertocht door de fortgracht rond Fort Ruigenhoek. Nadat in het jaar 2000 de tocht voor het laatst 

was gehouden werd hij het jaar daarop wegens gebrek aan belangstelling afgelast. Nu, in 2009 vond er een 
doorstart plaats. Het werd de 44ste tocht.

Om drie uur sprongen of klommen de 
deelnemers het water in. Beschenen 
door een wat onregelmatig zonnetje 
en met een watertemperatuur van 
20,5 graad was het ideaal zwemweer. 
De organisatie had besloten vanwege 
de straffe wind om tegen de klok in 
te zwemmen. Begeleid door verschil-
lende volgboten begonnen deelne-
mers in alle leeftijdscategorieën aan 
hun zwemtocht. 

Prestatie
Veiligheidsman Jan v.d. Hoogen had 
ze van tevoren verteld dat het ging 
om een prestatietocht en niet om 
een wedstrijd. Dat hield niet tegen 

dat er verschillende deelnemers flink 
doorzwommen. Na 21 minuten kwam 
Hans Ginneken als eerste uit het 
water. Een gul applaus van de toe-
schouwers was z’n deel. Manon Sak-
kers kwam als eerste vrouw op de 
kant en deed er een paar minuten 
langer over. Anderen hadden toch wat 
meer tijd nodig voor de tocht. 

Hongerig
Bijna alle deelnemers volbrachten 
de tocht. Voor twee jeugdige deel-
neemsters bleek het net iets te zwaar. 
Zij werden door een volgboot uit het 
water gevist en aan de kant gebracht. 
Iedere deelnemer die uit het water kwam werd door Lies v.d. Hoogen 

verblijd met een fraaie oorkonde en 
een stenen olielampje in de vorm 
van, hoe kan het anders, een kikker. 
En de twee deelneemsters die voortij-
dig uitvielen kregen ook een kikker, 
maar dan van een wat bescheidener 
formaat. 
Alle deelnemers hebben volop geno-
ten van deze tocht door de prachtige 
rustieke fortgracht, die bovendien 
perfect georganiseerd was. Het zit 
er dan ook in dat in dat de 45ste 
kilometertocht volgend jaar ook weer 
op het programma komt. Het evene-
ment werd besloten met een gezel-
lige barbecue, want zwemmen maakt 
hongerig.De 63 deelnemers vlak voor de start.

Hans Ginneken kreeg als eerste zijn 
prijs uitgereikt door Lies v.d. Hoogen.



Wie wil 1 keer in de 2 
weken ons huis komen 
SCHOONMAKEN? Tel. 
06-41222529 Hamster, 
Groenekan

SECRETARESSE gezocht 
voor 2 à 3 dgn per week. erva-
ring Word / Excel.
flexibele tijden. bij kantoor aan 
huis te Groenekan. bij voorkeur 
met ervaring.
reacties magni@euronet.nl

Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van bijna 15 wil graag 
(in Groenekan) oppassen. Bel 
na 17.00 uur 0346-213204

De FRANSE taal leren spre-
ken en verstaan in kleine groep 
voor beginners/gevorderden. 
Start sept. Tel. 0346-211667

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

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 % .Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl

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

Het prentenboek van tante tante 
pau en het mooisteen, leukste 
uit andere oude prentenboe-
ken, door Leonard de Vries, de 
Bezige bij, Amsterdam 1974. € 
25,-. Tel 06-44420668
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HOOGSLAPER + auping 
spiraal hoogte 112 cm. leng-
te 200 cm. € 75,-. Laag bed 
1-persoons + auping spiraal. € 
50,-. Beide blauw/beuken. Tel. 
0346-211609

Pelgrim gas elektra fornuis. € 
45,-. Tel. 035-5772305

4-pits petroleumtoestel. €20. 
Melkemmertje 5 ltr. € 10,-. 
Melkemmertje 2 ltr. € 5,-. Tel. 
06-44420668

Waterbakje. € 15,-. Koperen 
lamp op voet op olie. € 20,-. 
Tel. 06-44420668

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. Tel. 0346-
281558

Meisjesfiets 20 inch. € 20,-. 
Tel. 0346-211678

FBNed zoekt een 
BETROUWBARE DAME 
(of heer) die op afroep kof-
fie, lunch e.d. kan verzorgen 
voor onze gasten en tevens wat 
licht huishoudelijk werk kan 
verrichten. FBNed is gevestigd 
aan de Maartensdijkseweg te 
Bilthoven. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met 
FBNed, Monique Blanken, tel. 
0346 - 258033.

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

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 De Vierklank, 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

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

YOGA
Nieuwe serie lessen op dinsdagen in september.
‘s Avonds in Groenekan.
Opgave bij Camee Michon
Tel. 0575 - 49 47 51

Hoveniersbedrijf Soestdijk Het gehele jaar door! 
Alles in aanleg en onderhoud van uw tuin.
Bestrating en straatreiniging.
Maak gebruik van onze najaarsaanbieding 
tevens 10% kort op alle vaste planten.
Bel vrijblijvend 0649377634

Weet hoe je eet ® is meer dan een zogenaamd dieet.
Het toonaangevende programma geeft je echt inzicht in
hoe je eet, beweegt, vet verbrandt en je stofwisseling aanpast.
Werkt ondersteunend bij gewichtsafname en gezondheidsklach-
ten.
Begin NU aan een gezonder, slanker en vitaler lichaam. 
Website begeleider kenmerk: enny boogaard
Informatie: Enny  Doornenbal-Boogaard, 0346-212687,
em. boogaard@planet.nl

Personeel gevraagd

Fietsen/Brommers

Personeel aangeboden

Diversen

Adverteren in De Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Muzieklessen 
beginnen weer

Na de zomervakantie gaan de lessen aan de Biltse 
Muziekschool weer van start! Vanaf vrijdag 4 sep-
tember kan men weer bij de Muziekschool terecht. 
Er is op dit moment nog plaats bij enkele instrumen-
tale vakken en ensembles. De administratie van de 
muziekschool kan daar informatie over verstrekken. 

Voor jonge kinderen is er een ruim aanbod van 
diverse cursussen:
•	 	Yamaha	 Muzikale	 Peuterpret:	 voor	 kinderen	 van	

1-4 jaar met begeleiding van één van de ouders.
•	 	Wonderland	Muziek	(na	Yamaha	Muzikale	Peuter-

pret): voor kinderen van 4-5 jaar. 
•	 	Vioolfantasie:	Kleuterviool	 voor	 kinderen	 vanaf	 4	

jaar. 
•	 	Fluiten	met	Visjes:	voor	kinderen	van	5	jaar,	die	nog	

niet kunnen lezen (groep 2).
•	 	Blokfluitfeest	 (na	Fluiten	met	Visjes),	voor	kinde-

ren van groep 3.
•	 	Dino-Fluit:	oriëntatie	dwarsfluitcursus	voor	kinde-

ren van groep 3 (6 jaar).
•	 	Zilverfluit	(na	Dino-Fluit):	voor	kinderen	van	groep	

4. 
•	 	Mijn	Blokfluit	en	Ik:	een	beginnerscursus	blokfluit	

voor kinderen groep 3.
•	 	Muziekids	1	voor	groep	3	en	4:	een	algemene	cur-

sus voor Algemene Muzikale Vorming. 
•	 	Muziekids,	 leeftijd	 vanaf	 8	 jaar:	 een	 instrumen-
tale	oriëntatie	cursus	voor	 leerlingen	die	nog	geen	
instrumentkeuze hebben gemaakt.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de 
administratie van de Biltse Muziekschool: telefoon 
030-2283026, e-mail: info@biltsemuziekschool.nl
Zaterdag 5 september is de Biltse Muziekschool te 
vinden op de ‘Vrijetijdsmarkt’ bij het winkelcentrum 
aan de Planetenbaan.

Muziektheater
Op 9 september zal in Dorpshuis De Groene Daan 
te Groenekan, weer de cursus ‘Muziektheater voor 
kinderen’ (van 7-15 jaar) van start gaan. De cursus 
bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt er 
gewerkt aan stemvorming: ademhaling, houding, 
eenvoudige zangoefeningen en samenzang. Daar-
naast worden er spelopdrachten en improvisaties 
gedaan, waardoor de kinderen zich bewust worden 
van hoe ze zich op het toneel kunnen bewegen en 
hoe ze zich aan het publiek kunnen presenteren. 
In het tweede deel wordt er gewerkt worden aan een 
voorstelling, die eind april 2010 twee keer gespeeld 
zal worden. Afhankelijk van het aantal aanmeldin-
gen zullen er mogelijk meerdere groepen gevormd 
worden. 
De lessen worden gegeven door Carlijn Stolten. Zij 
studeerde klassiek zang aan het Utrechts Conser-
vatorium en sloot deze studie in 1998 af met het 
diploma Docerend Musicus. Na haar studie specia-
liseerde zij zich in de richting muziektheater. Infor-
matie en aanmelding is mogelijk bij de docente via 
e-mail: carlijn.stolten@tiscali.nl

Filmgroep Centrum met 
Pinnacle Studio 12

Om zo veel mogelijk inwoners van alle kernen van de gemeente De Bilt, maar 
ook omliggende gemeentes als Zeist, Bunnik, Nieuwegein en Houten, de 
gelegenheid te bieden hun kwaliteiten te verbeteren op het gebied van videobe-
werking, heeft Filmgroep Centrum aan het begin van de tweede helft van hun 
verenigingsjaar een gerenommeerd gastspreker uitgenodigd in de persoon van 
Hans van Kempen (HCC).

Op dinsdag 15 september a.s. zal hij een gastcollege verzorgen over Pinnacle 
Studio 12. Behandeld worden de basisfuncties van het monteren van video-
films. Verder komt aan de orde wat er nieuw is in versie 12 t.o.v. eerdere versies 
en eventueel onderwerpen als beeld in beeld en chromakeys of keyframes. Ook 
zal hij een programma laten zien waarmee je uiteindelijk een bewegende lijn 
op een landkaart kunt maken. Een leuke toevoeging bij het maken van m.n. 
vakantie- en reisfilms.

Aan het eind van zijn betoog staat het een ieder vrij om specifieke vragen te 
stellen. Vragen m.b.t. toepassingen binnen Studio 12 waar u al langere tijd mee 
worstelt maar tot nu toe nooit echt een tevreden antwoord op kreeg of welke 
andere vragen dan ook. De avond is openbaar. Er zijn dus geen toegangskosten 
aan verbonden. De aanvang is om 20.00 uur in het gebouw van de Biltse ves-
tiging van SWO De Zes Kernen De Bilt aan de Jasmijnstraat 6 te De Bilt. Zie 
ook evt. www.filmgroepcentrum.nl 

De eerstvolgende clubavond daarna is op 29 september a.s. Op die avond komt 
Cor van der Plaat een inleiding houden over het maken van een storyboard. Ook 
op deze avond is een ieder van harte welkom.

Wij zijn op zoek naar een bezorger die wekelijks de krant huis-aan-huis 
bezorgt in een gedeelte van Bilthoven noord. De bezorging is op 
woensdag. De kranten worden bij je thuis aangeleverd.

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

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
3737 BE  Groenekan
0346-211992

Kom ons team 

versterken!

50+ ook welkom.



Met hulp van familie en vrienden is er 
in een periode van enkele weken iets 
moois tot stand gebracht. Het meeste 
is in eigen beheer gedaan. Femke zelf 
heeft geschilderd, haar vader heeft 
de grote spiegels naast de dansvloer 
gemonteerd en anderen hebben ook 
hun steentje bijgedragen. Alleen de 
houten dansvloer is door een pro-
fessioneel bedrijf geïnstalleerd. Die 
dansvloer is natuurlijk het allerbe-
langrijkste in een dansstudio. Tot de 
vrijdagavond voor de feestelijke ope-
ning is er doorgewerkt. Op die avond, 
tijdens een hevige regenbui, bleek 
opeens dat er een lekkage was in het 
dak maar ook dit probleem werd op 
tijd verholpen.

Opening
En zo kon op zaterdag 29 augustus 
gemeenteraadslid Frans Poot (D66) 

om 12 uur de feestelijke opening ver-
richten. Hij vertelde hoe belangrijk 
Femtastic voor de De Bilt is. Poot 
wist te vertellen dat er zo’n 200 men-
sen tussen de 4 en de 74 wekelijks 
plezier beleven aan het dansen. ‘Dat 
is ook nog eens heel gezond’, wist 
het gemeenteraadslid. ‘Gezond voor 
lichaam en voor geest. Je beweegt, 
je ontmoet mensen en het daagt je 
uit. Van dansen word je gelukkig! 
Het is niet voor niets dat steeds meer 
scholen gebruik maken van de moge-
lijkheden op het gebied van dans. 
Kortom’, zo besloot hij: ‘Dansen 
geeft een positieve bijdrage aan een 
gelukkig gevoel in de maatschappij!’ 
Een betere promotor voor haar acti-
viteiten kon Femke Terhaar zich op 
deze zaterdag niet wensen. De ope-
ning bestond uit het doorprikken van 
twee reusachtige ballonnen boven de 

ingang van de studio waardoor een 
stortvloed aan confetti neerdaalde op 
de hoofden van het gemeenteraadslid 
en de dansinstructrice. Het viel de 
toeschouwers op dat de confetti op 
het hoofd van Frans Poot veel minder 
houvast vond dan op de weelderige 
lokken van Femke Terhaar.

Optredens
Femke Terhaar is heel blij dat ze nu 
weer door kan gaan. Ze verwacht op 
deze plek voorlopig te blijven zitten. 
Het is de vraag of ze op de vori-
ge locatie aan de Alfred Nobellaan 
nog terug zal keren omdat deze plek 
ingrijpend zal worden verbouwd. Is 
zij niet bang dat zo’n verschrikkelijke 
brand haar nog eens zal treffen? Ze 
is daar niet bang voor omdat ze weet 
dat de brandstichting niet specifiek 
tegen haar bedrijf was gericht. Al 

blijft zoiets op iedere plek natuurlijk 
altijd mogelijk.

Na de feestelijke opening waren er 
de gehele zaterdag door optredens 
van de verschillende teams van de 
dansschool en ook gratis workshops. 

En op maandag is het echte seizoen 
weer begonnen met onder meer enkel 
nieuwe lesstijlen. Men kan nu ook 
terecht voor streetdance, kidsdance, 
breakdance en robot dancing. Meer 
over de vele mogelijkheden op www.
femtastic.nl. 
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Op woensdag 8 september start 
Yogacentrum Shamballa Nederland 
in Maartensdijk weer met yoga voor 
de jongeren onder ons. Sinds januari 
draait er in Maartensdijk een groep 
Kinderyoga op de woensdag van 
17.30 tot 18.30 uur. Kinderen die 
interesse hebben zijn van harte wel-
kom om via een gratis proefles kennis 
te maken met kinderyoga. Leeftijdin-
dicatie is 7 tot 10 jaar.

Daarnaast wil Yogacentrum Sham-
balla dit seizoen starten met een 
nieuwe groep Kleuteryoga, leeftij-
dindicatie 4 tot 6 jaar. Deze les-
sen zijn op woensdag van 16.00 tot 
17.00 uur. Spelenderwijs leren ze 
diverse yogaoefeningen als ademha-
ling, fysieke houdingen en meditatie/
concentratie. Zeker in deze periode 
blijkt dat reeds bij kinderen vanaf 4 
jaar een duidelijke behoefte bestaat 

om even bij zichzelf te komen. Yoga 
is een zeer goede methode hiervoor. 
Op woensdag 8 september is er een 
gratis proefles.

Inlichtingen: Yogacentrum Shambal-
la Nederland, Industrieweg 22A unit 
3, 3738JX, Maartensdijk. tel 0346 
211254, e-mail: info@shamballa.nl 
en Internet: www.shamballa.nl

Open jeugdkampioen-
schap schaken

Vrijdag 4 september begint niet alleen het open kampioenschap schaken voor 
de senioren maar ook voor de jeugd. Schaakvereniging DBC organiseert het 
schaakkampioenschap voor iedere junior die al een beetje kan schaken. Mis-
schien heb je vorig jaar al eens meegedaan met het open schaakkampioen-
schap of met het schoolschaakkampioenschap. De komende weken kun je 
iedere vrijdagavond terecht in De Voorhof, Burgemeester de Withstraat 29a, 
De Bilt vanaf 18.30 uur.

Het startweekend bij DOS is een groot succes geworden. Drie topkorfballers van Dalto uit Driebergen gaven vrij-
dagavond een trainingsclinic voor de jeugd van DOS. Halverwege de zaterdag werd er een verenigingsfoto gemaakt 
van alle op dat moment aanwezige leden.
Na dit weekend gaat komende week de veldcompetitie van start. DOS start zaterdag om 15.30 uur tegen De Eem-
vogels uit Soest. De wedstrijd wordt gespeeld op het eigen complex in Westbroek.

Gratis Pilatesles in Groenekan
Op 9 september a.s. geeft Jeanine van Rhenen van Pilatesschool Anders-
Beter een gratis proefles Pilates om 9.30 uur in de sportzaal van de Groene 
Daan in Groenekan aan iedereen die eens kennis wil maken met deze 
manier van trainen. I.v.m. het mee te nemen extra materiaal wel van tevoren 
even aanmelden op andersbeter@planet.nl of op tel 06-20197957

Pilates is een beproefde manier van bewegen met verbluffende resultaten. 
Het brengt je in beweging zowel geestelijk als lichamelijk en is het nieuw-
ste op het gebied Body en Mind, ook al is het begin vorige eeuw ontwikkeld 
door Joseph Pilates. 
Docente Jeanine van Rhenen combineert de klassieke Pilates Ground Con-
troll (liggende oefeningen op een zachte mat) met oefeningen op de klas-
sieke Pilatesattributen zoals de kleine Pilatesbal, de weerstandsring en de 
grote gymbal, zodat geen les hetzelfde is.

Femke Terhaar danst weer
door Martijn Nekkers

Bijna 10 weken na de brand in haar dansstudio Femtastic in De Bilt is Femke Terhaar er in geslaagd een 
doorstart te maken. Aan de Molenkamp (achter Dirk van den Broek) vinden we nu een nieuwe fraaie 

dansstudio. Deze is gevestigd in een voormalige drukkerij.

Frans Poot en Femke Terhaar bij de opening, pal na de confettiregen.

Zomermarkt in
Lage Vuursche

door Kees Pijpers

In Lage Vuursche werd zaterdag de Jaarlijkse Zomermarkt 
gehouden, de 44ste ditmaal. In Dorpshuis De Furs was het zoals 

altijd een gezellige drukte. De opbrengst is bestemd voor het 
onderhoudsfonds van de Ned. Herv. Kerk in het dorp.

Van 10.00 tot 16.00 uur zijn er naast veel dorpsbewoners ook bezoekers uit 
de wijde omgeving. Mensen lopen af en aan. Buiten staan de kraampjes met 
meubels, boeken, planten en prullaria. Er zijn speeltjes voor de kinderen en 
een luchtkussen. Binnen liggen de tafels vol textiel, aardewerk, koek, fruit 
en allerhande. Je kunt er prijsschieten. Daar is ook het Rad van Fortuin. 
Maartensdijker Henk Broekhuizen is er heen gereisd om aan het grote wiel 
te draaien. De opbrengst is voor De Ned. Herv. Kerk in het dorp. Organisa-
tor Jan Kuit vertelt dat er vorig jaar 5900 euro voor het onderhoud verdiend 
is waardoor een andere preekstoel kon worden aangeschaft. En in die kerk 
werd er deze middag afwisselend op het monumentale van Oeckelen-orgel 
gespeeld, door respectievelijk de vaste organist Paul van Rooijen en de aan 
de kerkelijke gemeente verbonden predikant ds. Gijsbert Kruijmer.

Buiten staan de kraampjes met meubels, boeken, planten en prullaria.

Yoga voor jongeren

Fietsgilde 't Gooi rijdt zondag 6 
september de middagtocht ‘s-Gra-
veland’, vertrek 13.30 uur Parkeer-
plaats ‘Schaep en Burgh’, Noor-
dereinde ’s-Graveland, en zaterdag 
9 september de dagtocht ‘Bos en 
Heide’, vertrek 10 uur Kerkbrink 
Hilversum (Museum).  Voor ove-
rige tochten zie www.fietsgilde.nl
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Project aan de Veldlaan in Groenekan
door Sylvia van der Laan

Wanneer je van de Groenekanseweg de Veldlaan ingaat, staat er op de hoek een groot huis verscholen achter 
bomen en struiken. De eigenaar van het huis, Henk Tieleman, heeft grote plannen met het huis en

de immens grote tuin rondom.

Henk Tieleman woont zesentwintig 
jaar in Groenekan en is verknocht aan 
de plek, het dorp en de omgeving en 
zou hier graag nog vele jaren willen 
blijven wonen, maar dit stuit op een 
aantal bezwaren: ‘Ik wil - net als een 
aantal andere Groenekanners die hier 
al lang wonen - graag een kleiner 
en gemakkelijker woonstee hebben, 
minder bewerkelijk en met een han-
teerbare tuin. Ik hoef ook niet in mijn 
eentje vierduizend vierkante meter 
privétuin te hebben’. Tieleman wil 
de plek graag delen met een aantal 
andere mensen en heeft gezocht naar 
de beste mogelijkheid daarvoor.

Appartementen
Het bestaande woonhuis zou gesloopt 
moeten worden en daarvoor in de 
plaats is een grote villa gepland waar-
in vijf of zes appartementen worden 
gecreëerd. Na ruim vier jaar voor-
bereiding heeft de gemeente De Bilt 
vrijstelling gegeven tot wijziging van 
het bestemmingsplan. Het project ligt 
tot 21 september ter inzage voor 
bewoners en na die datum worden 
concrete afspraken gemaakt.

Energiezuinig
Handhaven van de huidige woning is 
volgens Henk Tieleman geen optie: 
‘Het huis is technisch niet meer bij 
de tijd te brengen; de toekomstige 
zes appartementen kosten net zoveel 
aan energie als de oude woning‘. 
Het appartementencomplex wordt 
gebouwd door een Duitse vakman: 
‘Er is gekozen voor een energie-
zuinig voorbeeldconcept. Er wordt 
bijvoorbeeld energie opgewekt met 
warmtepompen’. Het complex ziet 
er op de tekening uit als een grote 
villa. Op de plaats waar nu de oude 
woning staat, wordt Villa Uilestein 
gebouwd. De Villa heeft twee verdie-
pingen en een parkeergarage onder 

de grond. De appartementen hebben 
een oppervlakte van honderdvijftig 
vierkante meter en er wordt een lift 
gebouwd. De parkachtige tuin staat 
ter beschikking aan de bewoners van 
de appartementen. Henk Tieleman: 
‘Het ligt in de lijn der verwachting 
dat de appartementen gekocht zullen 
worden door oudere mensen, maar 
dit is niet de opzet. Een aantal men-
sen uit Groenekan heeft belangstel-
ling getoond voor een appartement. 
Mensen die, net als ik, in Groenekan 
willen blijven wonen, maar wel in een 
kleiner huis’.

Niet goedkoop
Vorig jaar heeft Henk Tieleman een 
voorlichtingsavond gegeven in De 
Groene Daan voor belangstellenden. 
Tieleman: ‘De mensen die de teke-
ningen goed bekeken hebben, waren 
positief. Ze waren enthousiast over 
het ontwerp en vonden het mooier 
dan het huis dat er nu staat’. Kritische 
vragen zijn er ook, vooral over de 

auto’s en de toename van het aan-
tal bewoners. Henk Tieleman: ‘De 
auto’s komen in de parkeergarage en 
voor bezoekers worden een paar par-
keerplaatsen gemaakt, zodat auto’s 
niet op de weg staan zoals dat elders 
gebeurt. Wat betreft toename van de 
bewoners: Vroeger woonden hier 
relatief grote één- en tweepersoons 
huishoudens met vier tot zes kinde-
ren. Bovendien wil men in Nederland 
meer ‘vervlechting’ (meer mensen 
laten wonen zonder extra grond te 
gebruiken) en dat is de opzet van dit 
plan ook. De appartementen vallen in 
de hogere prijsklasse, maar het hele 
project is niet goedkoop en rijk zal 
ik er niet van worden. Daar doe ik 
het ook niet voor. Ik wil graag iets 
maken waarin het prettig wonen is en 
dat wél past bij de woon-, energie- en 
milieueisen van deze tijd. Inzage in 
de plannen voor Villa Uilestein kan 
bij de gemeente De Bilt tot 21 sep-
tember. Voor informatie mailen naar 
h.j.tieleman@uu.nl.

Henk Tieleman: 'Ik hoef geen vierduizend vierkante meter tuin in mijn eentje'

Poffertjes bij 'Neut'

In het kader van 75 jaar van der Neut werden de klanten afgelopen zaterdag 
getrakteerd op poffertjes bij hun zaak in Groenekan. [MN]

Vierklank
week 36-2009
2x380
red ap

3.00

6.49

3.00

1.59

11.76  

5.99

2.99

tray 24 blik
Jaeger bier

tray 24 blik à 50 cl

wij verkopen geen alcohol 

aan personen jonger dan 16 jaar

500 gram

2 flessen

ovenvers

vanaf vrijdag

heerlijk gezond

Voordeel 
nieuws

C1000 Johan de Zeeuw 
Maertensplein 31 3738 GM Maartensdijk tel. 0346-211212 

Op donderdag en vrijdag 
bezorgen wij uw boodschappen 

GRATIS thuis.

Week 36 2009
Aanbiedingen zijn geldig van donderdag 03 t/m zaterdag 05 september 2009. Prijswijzigingen, 
drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers 
en/of wederverkopers. Voor deze aanbiedingen geldt: maximaal 3 stuks per klant, OP=OP.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag   08.00 - 19.00
Vrijdag          08.00 - 21.00 
Zaterdag       08.00 - 18.00

Korte
Varkenshaas
 

Rode wijn
Vin de Pays de Comté
Tolosan 2006

per � es 75 cl € 3,00

wij verkopen geen alcohol 

aan personen jonger dan 16 jaar

Heerlijk
Suikerbroodje

per stuk 400 gram

verse
Zeeuwse Mosselen

bak 2 kilo 

Vol sap
Perssinaasappelen

net à 2 kilo
 

7.007.00

4.004.00

5.005.00

1.501.50

1.001.00

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
10-9

Woe.
9-9

Vrij.
11-9

9,95

Do.
3-9

Woe.
2-9

Vrij.
4-9

9,95

Gamba's met knoflook
en pasta

of
Rib-eye met knoflooksaus

Scholfilet met kruidenboter
of

Lamsstoof met rijstCafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

Actie
Voor niets kan niet
Bijna gratis wel
Nu 3 stokjes varkenshaassaté
of 3 stokjes kipsaté met friet
en rauwkost voor

22 jaar

€ 4,95
(ook om mee te nemen naar huis)
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