
Uit de inventarisatie blijkt wel dat 
belangrijke stappen gezet zijn om de 
doelstelling van 1.200 woningen tot 
2015 te halen. Genoemd worden de 
projecten Brandenburg, de gemeen-
tewerf Maartensdijk en de Dorpsweg 
102-104 in Maartensdijk; projecten 
die naar verwachting voor 2010 opge-
leverd worden.
Woonstichting SSW heeft in maart 
voor 9,5 miljoen euro 92 huurwo-
ningen in De Bilt aangekocht van 
een particuliere belegger. Daarmee is 
voorkomen dat de woningen particu-
lier verkocht worden en dus niet meer 
beschikbaar zijn als sociale huurwo-
ningen. Bij de aankoop hebben Woon-
stichting SSW en de gemeente goed 
samengewerkt.  De verwerving van 
de woningen draagt bij aan de ambitie 
om 30 procent sociale woningbouw 
binnen de gemeente te realiseren. Dit 
percentage is nu 26. 

Woningzoekenden 
‘Wonen is een publiek belang’, zegt 
directeur Ad van Zijl van Woonstich-
ting SSW. Voor nieuwe projecten moet 
de gemeente het hebben van plekken 
die binnen de bebouwing openvallen. 
Bouwplannen op die plekken leiden 
dikwijls tot lange procedures die de 
voortgang soms jaren remmen. ‘Er 
bestaat een spanningsveld tussen de 
vraag naar woonruimte en de proce-

dures. Het plan Brandenburg kostte 
vanwege de procedures 8 jaar aan 
voorbereiding, terwijl de bouwtijd 14 
maanden is’, aldus Van Zijl. ‘Maar 
we hebben wel te maken met 5.300 
woningzoekenden die 8 tot 12 jaar 
op een betaalbare woning moeten 
wachten.’ 

Sturende rol
Voor het realiseren van de ambi-
ties uit de Woonvisie, die de raad 
in 2006 heeft vastgesteld, en het 
regionaal Structuurplan is het van 
belang woningbouwprojecten te rea-
liseren. Omdat deze projecten zich 

in bestaand stedelijk gebied bevin-
den, vergt inpassing een zorgvuldige 
afweging van belangen. Meestal gaat 
het om particuliere ontwikkelingen 
die zich niet gemakkelijk laten stu-
ren en waarbij de gemeente slechts 
een ondersteunende rol heeft. De 
gemeente vindt het een uitdaging om 
toch waar mogelijk een sturende rol 
spelen. Daarbij heeft zij ondersteu-
ning gevraagd van provinciale en 
regionale aanjaagteams woningbouw. 
Voor diverse trajecten, waaronder 
Hotel Heidepark en het Inventumter-
rein, leveren de aanjaagteams deze 
ondersteuning.

Hard werken om
woningbouwambitie te halen

door Guus Geebel

In het Regionaal Structuurplan (RSP) 2005-2015 is opgenomen dat in de regio 52.500 woningen gebouwd 
moeten worden. De gemeente De Bilt wil daarvan 1.200 woningen binnen de gemeentegrenzen bouwen. Om 
een inzicht te krijgen in hoeverre deze ambitie gerealiseerd kan worden is een inventarisatie gemaakt van 

nieuwe woningbouwprojecten. Daaruit blijkt dat er hard gewerkt moet worden om de
bouwambitie waar te maken.
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Wethouder Arie-Jan Ditewig en SSW-directeur Ad van Zijl werkten nauw 
samen om de aankoop van 92 huurwoningen te realiseren.

Vernieuwen en verbreden brug 
achterzijde huize Voordaan

Bij de verkoop door de gemeente Maartensdijk van huize Voordaan in 
december 1999 is onder meer overeengekomen dat de koper zou zorgen 
voor een nieuwe en bredere brug aan de achterzijde. Deze nieuwe brug 
is bedoeld voor een toegang tot het parkeerterrein bij het dorpshuis ‘De 
Groene Daan’ vanaf de Grothelaan. Daarmee komt een einde aan de toe-
gang voor auto’s die nu vanaf de Groenekanseweg door de tuin naar het 
dorpshuis moeten rijden. De huidige situatie leidt tot irritatie en de nieuwe 
brug biedt een goede oplossing voor de toegang van het dorpshuis. De 
eigenaar van huize Voordaan dringt aan op realisering  van de brug. De 
gemeente kan de gevraagde medewerking feitelijk niet weigeren omdat 
daarover in de koopovereenkomst duidelijke afspraken zijn gemaakt. De 
voorgestelde verbreding van de brug is in het verleden reeds afgestemd 
met alle betrokken partijen. Het college van Burgemeester en Wethouders 
bericht nu aan de raad, dat zij hebben besloten medewerking te verlenen 
aan de realisering van deze brug. Belanghebbenden zullen via de dorpsraad 
worden geïnformeerd [HvdB].

Deze brug zal vernieuwd en verbreed worden.

NELLEKE ALBERS
MAKELAARDIJ O/G B.V.

DORPSWEG 158  MAARTENSDIJK 

TEL. 0346-213446 Ook buiten kantoortijden

www.nellekealbers.nl

DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Pardonners krijgen een gezicht
Enkele jaren achtereen hebben de media bol gestaan van het Generaal 
Pardon. Op 15 juni 2007 publiceerde staatsecretaris Mw. N. Albayrak het 
voor velen bevrijdende besluit om de achterstanden bij de beoordeling van 
asieldossiers weg te werken en zo mogelijke alle vluchtelingen die vóór 
1-4-2001 in ons land waren gekomen een verblijfsvergunning te verlenen. 
De beroemde 26.000 gezichten.

De gemeente de Bilt heeft in deze zijn volle verantwoordelijkheid ruim 
genomen en onderdak geboden aan hen die volgens de asielprocedure de 
uitslag wel in Nederland mochten afwachten maar geen recht op opvang 
hadden. Alle hulde daarvoor.

Hoera
Natuurlijk is het voor alle vluchtelingen spannend of zij wel of niet mogen 
blijven. Voor de pardonners was dit extra spannend. Sommigen verblijven 
inmiddels ruim 8 jaar in onze gemeente. Ook voor de vluchtelingen die in 
De Bilt verbleven was de spanning hoog opgelopen. Zou ik wel, zou ik niet 
in aanmerking komen. Sinds juni 2007 hebben inmiddels alle asielzoekers 
uit De Bilt die een beroep gedaan hebben op deze regeling het voor hen 
bevrijdende bericht ontvangen. Hoera dus voor hen.

Welkomstparty
In samenwerking met de medewerkers van de noodopvang en Vluchte-
lingenwerk De Bilt wordt op woensdag 23 april a.s. voor hen een wel-
komstparty gehouden. Ieder die met hen wil kennismaken is welkom in het 
gebouw van WVT aan de Talinglaan tussen 17.00 en 19.00 uur. Zij krijgen 
dus nu een plaats in kleurrijk De Bilt en een gezicht.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

20 april - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

20 april - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk  
Maartensdijk

19 april  - 19.00 uur en 
20 april - 10.30 uur

Woord- en Communieviering,  
Lectorengroep

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
20 april - 10.30 uur

Ds. G. Mulder, Utrecht

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
20 april  - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk  
Groenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

20 april - 10.30  en 18.00 uur
Ds. H. de Bode, Genemuiden

Ned. Ger. Kerk Westbroek
20 april  - 10.00 uur

Ds. R.W. van de Wal, Houten
20 april - 18.30 uur

Ds. D.J. de Lange, Nijkerk

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
20 april - 10.00 uur

Ds. A.D. Goyert, Bunschoten
20 april - 18.30 uur

Ds. A. Jonker, Baarn

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

20 april - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
20 april - 18.30 uur

Kand. Drs. J. de Rooij, Barneveld

Onderwegkerkje Blauwkapel
20 april - 9.30 en 10.30 uur

Drs. P.D.D. Steegman, Bilthoven 
Oecumenische dienst

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

(O)pa en (O)ma
van Vulpen

Hartelijk
Gefeliciteerd met uw

50-jarig huwelijk.

Namens
kinderen, 

kleinkinderen en
achterkleinkind

Geboren
11 april 2008

Daniël
Zoon van Jan en Jeanet van  

Woudenberg-Mussche
Dorpsweg 25
Maartensdijk

De plek van een kind ruïneren
dan moet je toch echt wat mankeren
je bent toch een fielt
als je scholen vernielt
ja dan moet je er weer heen, om te leren

Guus Geebel Limerick

Helderziende waarnemingen
Spirituele kring Isis organiseert op 17 april een bijeenkomst helderziende 
waarnemingen door Riet Schillemans. Zij treedt d.m.v. een door u meege-
brachte foto van een overledene of een persoonlijk voorwerp in contact met 
de geestelijke wereld. Zij laat u ervaren dat helderziende waarnemingen echt 
bestaan en de geestelijke wereld zal u daarmee begeleidende of troostende 
woorden aanreiken. U mag ook een voor u belangrijke vraag stellen. De bij-
eenkomst is in centrum De Magneet, Julianalaan 44 in Bilthoven van 20.00 
tot 22.00 uur. De entree is 6 euro en tot 18 jaar 3 euro (incl. een kopje koffie 
of thee). Voor info zie: www.hier.is/isis of bel 06 10739881

Rijst en sauzen in de Wereldwinkel
Koffie, thee, ananas, rietsuiker, broodversierders en nog heel veel meer, 
maar in deze aprilmaand is er speciale aandacht voor een vlugge, voor-
delige en pittige maaltijd dankzij het aanbod van diverse soorten rijst en 
originele Zuid-Afrikaanse sauzen: peppersweet, kerrie of bobotie in de 
Wereldwinkel. De voorraad is beperkt, dus op = op. 
Deze maand is het assortiment sieraden belangrijk aangevuld en vernieuwd. 
Fraai, origineel en vaak een tikje exotisch. Echt iets voor een frisse aanvul-
ling op het modebeeld van voorjaar en zomer. Tal van hebbedingetjes zijn 
even zovele ideeën voor een exclusief cadeau(-tje).
Het Wereldwinkelteam verwelkomt u graag op zaterdag 19 april tussen 
10.00 en 16.00 uur in de hal van Dijckstate.

Planning 2008 SDO
In 1990 werd de SDO opgericht om in de herfst een activiteit te organiseren 
als viering van de Internationale Ouderendag (1 oktober). Voor 2008 wil de 
SDO iedere maand één of twee keer iets ondernemen met een groep van 
ca. 15 personen: bijv: een wandeling in de tuinen van Soestdijk, een bedrijf 
bezoeken, bloemstukjes maken samen met een groep kinderen, enz. Heeft u 
interesse om deel te nemen aan deze activiteiten geef dan uw naam en adres 
door. Te zijner tijd ontvangt u dan een persoonlijke uitnodiging.
Heeft u suggesties voor een morgen of een middag vullende activiteit neem 
dan graag contact op met de organisatie. De SDO zal daarna informeren of 
dat idee uitvoerbaar is. Informatie vragen of doorgeven: tel. 030 2204005 
of  e-mail: wilversteeg@hetnet.nl 

Grote Garageverkoop voor Polen
Ook dit najaar wordt er weer tijdens de grote garageverkoop ten behoeve van 
projecten in onze zustergemeente Mieścisko in Polen, een groot assortiment 
aan artikelen aangeboden. Deze verkoop is met veel speelgoed, barbies, boe-
ken, serviesgoed, kleding, curiosa en nog veel meer op zaterdag 19 april a.s. 
aan de Achterweteringseweg 50 te Maartensdijk van 10.00 tot 15.00 uur.
De opbrengst van de markt in september jl. werd geschonken aan het dorps-
huis en zal worden gebruikt om de geluidsinstallatie te vervangen.
Voor de markt in Mieścisko is blijvende behoefte aan koperwerk, (imitatie) 
delftsblauw; in zeer goede staat zijnde lakens, dekens en rugzakken. Hiervoor 
kunt u altijd contact opnemen met Jean Rijksen, tel. 06 29068703.

Gewijzigde openingstijden 
bibliotheken 

In de maanden april en mei hanteren de bibliotheken in de gemeente De 
Bilt gewijzigde openingstijden. De drie vestigingen zijn gesloten op de 
volgende data:

Woensdag 30 april (Koninginnedag)
Donderdag 1 mei (Hemelvaartsdag)
Maandag 12 mei (Tweede Pinksterdag)

Voor een overzicht van de gewijzigde openingstijden kunt u ook terecht 
bij de bibliotheek. Of bezoek onze website www.bibliotheekdebilt.nl. De 
website bevat uitgebreide informatie van en over de bibliotheek. U kunt bij-
voorbeeld de catalogus raadplegen, verlengen en reserveren, een overzicht 
van de materiaalsoorten bekijken, zien welke activiteiten er georganiseerd 
worden. Verder zijn er speciale pagina’s voor verschillende doelgroepen, 
verwijzingen naar interessante links en nog veel meer. 

ANBO op twee wielen
Na dit winterseizoen staat u vast te trappelen om de (toer-)fiets te pakken. 
Daarom organiseert de ANBO afd. De Bilt/Maartensdijk tweewekelijks een 
mooie fietstocht. De start is donderdag 17 april, 09.30 uur bij SWO-vestiging 
De Bilt, Jasmijnstraat De Bilt. De tocht is ongeveer 25 km. Onderweg is er 
een koffiestop en rond 12.30 uureindigt de tocht. Ook niet-leden zijn van 
harte welkom. Informatie: tel.: 030 2285493 of 030 2201295.

Ex libris bij Historische Vereniging
Op dinsdag 22 april a.s. wordt de jaarvergadering gehouden van de Histo-
rische Vereniging van Maartensdijk. Voor de pauze staan de gebruikelijke 
punten geagendeerd zoals het vaststellen van de notulen, wisseling van 
bestuursleden en verslagen van de secretaris en de penningmeester.
Na de pauze verzorgt de heer P.A. Burggraaf uit Groenekan (Voordorpse-
dijk) een inleiding aan de hand van een PowerPoint-presentatie over de 
wereld van Ex libris. Dit gedeelte na de pauze is openbaar en voor geïn-
teresseerden rond 21.00 uur toegankelijk. De aanvang van de vergadering 
zelf is om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk 
[HvdB].

‘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



De Bilt-
se Muziek-
school houdt geregeld 
leerlingenpresentaties met een 
thema. Leerlingen van de muziek-
school treden dan voor het voetlicht 
met een speciaal programma. Binnen-
kort zijn er thema-avonden met hobo, 
muziek van Kurt Weill en fluit.
Op maandag 21 april spelen hoboleer-
lingen van Joke Firet onder de noemer 

‘Een hobootje met…’. Ver-
schillende andere instru-
menten zullen samen met 
de hobo te horen zijn.

Op woensdag 23 april spelen 
speelt een blazersensemble o.l.v. 

Martin de Boer de ‘Kleine Drei-
groschenmusik’ van Kurt Weill in 
Verzorgingscentrum Weltevreden aan 
de Prof. Debeyeweg 1, De Bilt om 
20.00 uur. 
Op donderdag 24 april spelen fluit-

leerlingen van Carin Hartman muziek 
uit verschillende delen van de wereld. 
Er zal fluitmuziek klinken uit Schot-
land, Spanje, Amerika, Brazilië en

vele andere landen. De avond zal 
gezamenlijk worden afgesloten met 
het Ierse ‘Galway Piper’, gespeeld 
door piccolo en 45 fluiten.
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Tijdens de bijeenkomst in Dijckstate 
van 19 maart jl. over ‘leefbaarheid 
en omgangsvormen’ kwamen een 
aantal ergernissen aan de orde, die 
onder de bevolking leven. Daarover 
is in De Vierklank van vorige week 
uitgebreid verslag gedaan. Het zijn 
dezelfde problemen die overal in 
het land voorkomen. Uit cijfers van 
het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) blijkt dat landelijk onge-
veer de helft van de bevolking vindt 
dat haar woonbuurt verloedert. Een 
derde zegt last te hebben van rom-
mel en hondenpoep op straat. Daar-
bij neemt ook de irritatie over hang-
jongeren en vernieling toe. 

Raadslid Anne Doedens sprak daar 
in Dijckstate een waar woord, las 
ik. Hij zei: ‘Het beste is, als ieder-
een blijft optreden tegen zaken die 
niet kunnen. En niet het hoofd de 
andere kant opdraaien.’ Bravo. Als 
dat gebeurt, hoeft er misschien niet 
eens een hek om de school. En als 
wijkagent Hans Gies opmerkt dat 
hij niet genoeg mensen heeft om 
opnames van vernieling te bekijken 
zou hij eens kunnen nagaan of dat 
kijken dan door vrijwilligers uit de 
bevolking kan worden gedaan. Dan 
kunnen agenten blijven optreden.
Eén van de problemen lijkt intus-
sen te zijn opgelost. Henk Broek-

huizen heeft een hondenpoepschep 
uitgevonden en produceert ze al. 
Hij heeft gezien dat veel hondenei-
genaren de bolussen niet zelf rapen 
en ging zodoende ontwerpen. Het 
is een simpel hulpmiddel met pols-
lusje en in verschillende maten voor 
5 euro. Bij de dierenwinkel te koop. 
‘Trowahosch’ noemt hij het appa-
raatje. Vraag hem zelf maar wat het 
betekent. Ik heb hem er in het dorp 
al scheppend mee rond zien lopen 
en je hoeft niet eens te bukken. 
’Kijk’, riep hij vrolijk, ‘je schuift de 
hoop eenvoudig in de goot of in het 
struikgewas.’
Blijkt de hondenpoep dan met een 
schepje te kunnen worden opgelost, 
tegen vernieling past een schop het 
best. Intussen blijft oppassen gebo-
den. Ook tegen onverwachte plan-
nen als kapvergunningen, bouw-
plannen en ander al of niet verbor-
gen zaken. 

Kees Pijpers

De presentatie vond plaats in Hotel 
Haselhoff tijdens de jaarvergadering 
van de Heimatverein Coesfeld. De 
vereniging telt ruim 500 leden. Zo’n 
80 daarvan waren aanwezig en luis-
terden geboeid naar de in vloeiend 
Duits gehouden presentatie van Anne 
Doedens. Veel van de aanwezigen 
waren wel eens in onze gemeente 
geweest en er waren er zelfs die wat 

Nederlands spraken. Voorzitter Josef 
Vennes van de Heimatverein Coe-
sfeld was 22 jaar burgemeester van 
Coesfeld. Hij heeft de jumelage met 
De Bilt mede tot stand gebracht.

Stichtingsdatum
‘Historiker aus De Bilt kommt’, kopte 
de Allgemeine Zeitung op 5 april. In 
zijn presentatie gaat Doedens onder 

andere in op de ontstaansgeschiede-
nis van de gemeente. De gemeente 
De Bilt houdt als stichtingsdatum 14 
maart 1122 aan, de dag dat koningin 
Mathilde aan de abdij van Oostbroek 
het wettelijk gezag over het omrin-
gende moeras verleende. 
Doedens vertelt de aanwezigen dat 
hij tijdens onderzoek ontdekte dat De 
Bilt niet in 1122 is gesticht, maar al 
in 1113 bestond. Ook 1085 zou als 
datum in aanmerking kunnen komen. 
Toen kregen de heren van Sint Jan 
uit Utrecht het gezag en de ontgin-
ningsrechten van Achttienhoven. Aan 
de hand van kaarten toont Doedens 
aan dat het gebied van de huidige 
gemeente De Bilt, die in 2001 ont-
stond, al veel eerder een eenheid 
vormde. Westbroek, Achttienhoven, 
Oostveen (Maartensdijk) en Oost-
broek lijken wat vorm betreft zelfs 
op elkaar. 

Zuilen
Kloosters speelden bij de ontstaans-
geschiedenis van het gebied van onze 
gemeente een belangrijke rol. Tussen 
de kloosters onderling waren door 
heel Europa heen veel contacten. 
Daardoor kent ook de geschiedenis 
van Coesfeld vele raakvlakken met 
die van ons gebied. Tijdens de pre-

sentatie in Coesfeld had Doedens 
een foto van Slot Zuylen getoond. 
Voorzitter Josef Vennes wist te vertel-
len dat Ludgerus, de eerste bisschop 
van Münster, omstreeks 742 in Zui-
len geboren is. Op Paaszondag van 
het jaar 809 las Ludgerus de mis in 
Coesfeld, een feit dat aantoont dat er 
al heel vroeg raakvlakken bestonden 
tussen onze omgeving en Coesfeld.

Heimatverein
Tijdens het bezoek aan Coesfeld werd 
ook een bezoek gebracht aan Natz-
Thier-Haus. Het is een museum dat 
in 1826 als woonhuis werd gebouwd 

door Bernhard Heinrich Thier. Hij 
begon er een tingieterij die tot de 
eeuwwisseling in bedrijf was. 

De zoon van de laatste tinnegieter 
van Coesfeld was een verdienstelijk 
streekdichter. Hij was de oprichter 
van de carnavalsvereniging Die-la-
Hei. In 1983 erfde de stad Coesfeld 
de oude tingieterij met als voorwaarde 
dat er ter herinnering aan de tingiete-
rij en de streekdichter een museum in 
gevestigd moest worden. De Heimat-
verein Coesfeld heeft het gebouw met 
steun van verschillende organisaties 
in 1993 als museum ingericht.

Biltse geschiedenis boeit Coesfelders
door Guus Geebel

Maandag 7 april hield historicus Anne Doedens in het Duitse Coesfeld een presentatie over de 
ontstaansgeschiedenis van de huidige gemeente De Bilt. Hij was er op uitnodiging van de Heimatverein 

Coesfeld, een vereniging die zich bezighoudt met de geschiedenis en de cultuur van de streek. Een 
Heimatverein is te vergelijken met een historische vereniging. 

Historicus Anne Doedens tijdens zijn Duitse presentatie in Coesfeld.

Voorzitter Josef Vennes van de Heimatverein Coesfeld (rechts) met Anne 
Doedens.

advertentie
Kaart van Anne Frank gevonden

Toen de Laurensschool in Bilt-
hoven het plan maakte om in 
april een schoolbreed project 
over Holland te doen, vroegen 
de leerlingen van groep 8 of de 
directeur een ‘gast’-les wilde 
komen geven over de Tweede 
Wereldoorlog en Anne Frank. 
Directeur Paul van den Heuvel 
ging graag in op dit verzoek 
en zocht ter onderbouwing van 
de les spullen uit de Tweede 
Wereldoorlog. 
In de antiek en curiosawinkel 
‘de Regenboog’ van zijn vader 
in Naarden vond hij naast aller-
lei andere spullen een originele 
kaart van Anne Frank. Anne 
Frank verstuurde deze kaart op 31 december 1937 vanuit Aken naar haar beste 
vriendin Sanne Ledermann in Amsterdam. Anne logeerde bij haar oma Hol-
lander, die met kerst haar verjaardag vierde. Het is een Nieuwjaarskaart: een 
klok met klavertjes vier en de tekst: ‘Viel Gluk im neuen Jahr’. ‘Natuurlijk 
geen wereldontdekking’, volgens van den Heuvel, ‘maar toch wel bijzonder 
zo’n kaart te vinden. ‘Rond deze kaart heb ik een les gemaakt voor de leerlin-
gen van groep 8’. De kaart zal dan in hal tentoongesteld worden.

Klankbord
Ergernissen

Directeur Paul van den Heuvel met de 
gevonden kaart.

Biltse Muziekschool
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Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan

Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,
DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

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

Geopend maandaG t/m vrijdaG 8.30-17.00 uur

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

 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.

Mini chrysanten bos  1,50
Tulpen  2 bossen  6,-
Madeliefje  grote pot  2,95
Violen in mand  v.a.  4,95
Aardbei planten 3 voor  3,95

Bemeste tuinaarde  5 zakken 6,50
(lekker zoet)

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

Hoogste tijd 
voor een 

NIEUWE COUPE!!!

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Super koopjes

Kropsla ..........................nu 0,49

Bristro Krieltjes ........... 500 gram 0,99

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

Soepgroente ............... 250 gram 0,49

Berg Bloemkool .................nu 1,49

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

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

Elstar handappels ......... 1 1/2 kilo 1,98

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Grote Spaanse

100 gram 0,99

Asperges met zalm 
penne en zeekraal

100 gram 0,99
Asperges schotel

100 gram 0,99

Tagliatelle met Asperges

en gerookte kip

liter bak 3,95

Verse 
Aspergessoep

Malse grote

Vers gesneden

Hollandse

Vers gesneden

De allerbeste

er zijn weer Asperges
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Het was onder de deelnemers nog 
even zoeken naar de aangekondigde 
vogelgids. 
Verrekijkers waren in het gezelschap 
natuurlijk dik gezaaid, ze waren er in 
vele soorten en maten, maar..., voor-
oordeel bevestigend, ...de grootste 
bleek, jawel, toe te behoren aan Wigle 
Braaksma, die bij navraag inderdaad 
de vogelgids bleek te zijn. Wigle, 
o.a. zeer actief lid van Sovon Vogel-
onderzoek Nederland en Vogelwacht 
Utrecht, bleek een verbluffende ken-
nis te bezitten van vogels in het alge-
meen en van de soorten in en rond 
de plas in het bijzonder. Daarnaast 
was hij zeer gedreven en enthousiast 
bij het delen van zijn kennis met zijn 
toehoorders; relatieve leken. 

In en om de plas blijken vele vogel-
soorten te spotten. Sommige leven er 
permanent, ander zijn er tijdelijk om te 
fourageren op doortrek of ze worden 
er als dwaalgast soms of regelmatig 
gesignaleerd. Een beperkte opsom-
ming van de vogels die Wigle, op 
zeer inspirerende wijze, aan de orde 
stelde: onder (veel) meer passeerden 
Fuut, Nijlgans, zwarte Stern, IJsvo-
gel, Oeverzwaluw, Boerenzwaluw, 
Slobeend, Kuifeend, Smient, Schol-
ekster en Taling (zomer- en winter!) 
de revue. Niet alleen visueel en audi-
tief leerde men een aantal vogels op 
en rond de plas te herkennen, maar 
Wigle stoffeerde de waarnemingen 

daarnaast met zijn fenomenale ken-
nis van leefgewoonten en -gebieden 
en de ontwikkeling van de diverse 
soorten rond de plas door de jaren 
heen. Een gepassioneerder ambassa-
deur kunnen onze gevederde vrienden 
zich nauwelijks wensen!

De wandeling was er één in de serie 
natuurecologie/historie en landschap 
die de SP organiseert om de bewoners 
van De Bilt (diepgaander) kennis te 
laten maken met de hen omringende 
natuur en cultuurhistorie. Doelstel-
ling daarbij is enerzijds de waardering 
voor natuur en cultuurhistorie (ver-
der) te ontwikkelen, maar anderzijds 
ook om begrip te kweken voor hun 
kwetsbaarheid. Er staan nog diverse 
wandelingen op het programma: 20 
april landgoed Oostbroek en later in 
het jaar ook de landgoederen Sand-
wijck en Beukenburg. Eigenlijk zou-

den deze wandelingen verplichte kost 
moeten zijn voor onze bestuurders en 
politici opdat zij bij het nemen van 
beslissingen (nog) beter weten wat ze 
doen. De initiatiefnemers en de deel-
nemers kunnen terugkijken op een 
zeer geslaagde middag en de vogelor-
ganisaties hebben er, zeker weten, 20 
gemotiveerde supporters bij!

Stinkgat is vogelparadijs geworden
door Frank Klok

Het was een fraaie zonnige zondagmiddag, 6 april, waarop een 20-tal (aspirant-)vogelaars zich bij de 
Hoogekampseplas verzamelden. Zij zouden die middag ingewijd worden in het vogelleven op en rond de 
plas en de aangrenzende Voorveldse Polder. In een eerder leven, als zandwin- en afvalput, stond de plas 

nog bekend als het stinkgat. Nu, na jaren van sanering, hebben de plas en de polder zich ontwikkeld tot een 
boeiend natuurgebied. 

Wigle omringd door de aspirant-
vogelaars.

Zondag 6 april verzamelden zich een 
20-tal (aspirant-)vogelaars zich bij 
het Hoogekampse Pad (hoek Groe-
nekanseweg) voor een bezoek aan de 
Hoogekampseplas. 

De ligging van het Kromme Rijnge-
bied nabij Utrecht, de Nieuwe Hol-
landse Waterlinie en de kruisende 
infrastructuur vraagt om specifieke 
aandacht voor de landschappelijke 
samenhang. Vandaar dat gemeenten 
in het gebied besloten hebben samen 
te gaan werken. Voor de ontwikkeling 
van het plan hebben de gemeenten 
bureau Brons + partners landschaps 
architecten aangetrokken. Landschap 
Erfgoed Utrecht fungeert hierbij als 
coördinerend orgaan. 

Balans
Wethouder Arie-Jan Ditewig licht een 
en ander toe tijdens de persbijeen-
komst op 9 april. ‘Er wordt gestreefd 
naar een evenwichtige balans van rood 
(bebouwing), blauw (water) en groen. 
Aandacht is daarbij voor cultuurhisto-
rische, landschappelijke, recreatieve 
en natuurwaarden, in samenhang met 
de landbouw. Tussen de dorpen en het 
buitengebied

gaan goede overgangszones ingericht 
worden. Bewoners worden gestimu-
leerd mee te denken bij de verbete-
ring van het landschap. Wethouder 
Ditewig spreekt van een kwaliteits-
slag voor de gehele gemeente.

Waardenkaart
Naast het Landschapsontwikkelings-
plan maakt de gemeente De Bilt een 
Cultuurhistorische waardenkaart. 
Daarop is te zien waar zich in de 
gemeente cultuurhistorische waar-
den, zoals waardevolle gebouwen, 
lanen en andere landschapsonderde-
len bevinden. De Cultuurhistorische 
waardenkaart levert informatie voor 
het Landschapsontwikkelingsplan, 
vandaar dat de beide projecten gelijk-
tijdig worden ontwikkeld.

De Cultuurhistorische waardenkaart 
zal verder worden gebruikt bij het 
afwegen en beoordelen van ruimte-
lijke plannen. 

Landschapsontwikkeling 
in groter verband

door Guus Geebel

De gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en 
Wijk bij Duurstede gaan voor hun gezamenlijke grondgebied in het 
Kromme Rijngebied de landschappelijke samenhang ontwikkelen. 

Daarvoor wordt een Landschapsontwikkelingsplan opgesteld. Uitgangs-
punt is behouden wat er is, en waar mogelijk versterken en ontwikkelen 

van het landschap met kwaliteit. De Kromme Rijn bij Odijk. De rivier 
was eens de grens van het Romeinse 
Rijk.

Bestemmingsplan Buitengebied 
Maartensdijk

Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Maartensdijk’ werd op 26 okto-
ber 2000 door de voormalige gemeente Maartensdijk vastgesteld. Na 
goedkeuring door gedeputeerde staten van Utrecht op 5 juni 2001 heeft 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 27 augustus 
2003 (grote) delen van het bestemmingsplan vernietigd en daaraan 
alsnog goedkeuring onthouden. Op basis van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening is de reparatie van de vernietigde delen van het plan aan de 
provincie en zorgt de gemeente voor de reparatie van de delen waaraan 
goedkeuring is onthouden.

Het gemeentelijk reparatieplan kent een lange en moeizame voorgeschiede-
nis. De opstelling van het reparatieplan werd bemoeilijkt door de inhoud 
van de uitspraak van de Raad van State. Verder moest worden gewacht op 
de provinciale reparatie omdat deze gevolgen heeft voor de gemeentelijke 
reparatie. Het eerste provinciale reparatiebesluit dateert van 1 juni 2004 en 
werd via de uitspraak op 28 september 2005 van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State opnieuw vernietigd. In het tweede provinciale 
reparatiebesluit van 30 januari 2007 werd alsnog goedkeuring onthouden 
aan onder meer de gebiedsbestemming ‘Zoddengebied’. Inmiddels heeft de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 augustus 2007 
het tweede provinciale reparatiebesluit bekrachtigd.

Het College van Burgemeester en Wethouders schrijft aan de gemeenteraad 
nu zo ver te zijn, dat het ontwerp voor de gemeentelijke reparatie van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Maartensdijk’ op 2 april 2008 gedurende 
zes weken ter inzage is gelegd. Daarmee is de formele procedure tot vast-
stelling van het plan gestart en lijkt het einde van een langdurige en juri-
disch gecompliceerde procesgang in zicht. 
Het reparatieplan ziet op een actueel bestemmingsplan voor het gehele 
buitengebied van de voormalige gemeente Maartensdijk. Het college ver-
wacht nu binnen een jaar een goedgekeurd en geldend bestemmingsplan 
voor handen te hebben. Voor meer informatie verwijst het college naar het 
ontwerp voor het reparatiebestemmingsplan ‘Buitengebied Maartensdijk’, 
dat op de gebruikelijke wijze ter inzage is gelegd.

Parels aan de Stichtse
Lustwaranda 

Stichting Het Utrechts Landschap organiseert op donderdag 24 april 
2008 een dialezing om 20.00 uur in het Paviljoen op Landgoed Beer-
schoten (Holle Bilt 6) met als onderwerp: Vollenhoven en Beerschoten 
in de 19de eeuw, parels aan de Stichtse Lustwarande

 
In de 19de eeuw is op de Utrechtse Heuvelrug de Stichtse Lustwarande 
ontstaan. In ongeveer 75 jaar werd een lint van buitenplaatsen aangelegd: 
huizen met omringende parken en fraaie tuinen, die in de zomer door de 
welgestelde eigenaars bewoond werden. Op het hoogtepunt was er sprake 
van wel 150 buitenplaatsen. De helft daarvan is inmiddels verdwenen, maar 
wat er nog over is, is nog als zodanig herkenbaar. De Bilt heeft nu nog de 
volgende buitenplaatsen: Sandwijck, Houdringe, Beerschoten en Vollenho-
ven. Van dit laatste landgoed, dat nog steeds particulier wordt bewoond, is 
een mooi archief bewaard gebleven en zijn enkele publicaties verschenen.
Tijdens de lezing door mw. Van Groningen wordt verteld over de bewoners 
van de Stichtse Lustwarande, hoe zij leefden en wat zij ondernamen om 
hun bezit tot een echt groen lustoord te maken. Ook de tuinarchitectuur, de 
bouwstijl en de inrichting van de Landhuizen komen aan de orde.
De toegangsprijzen zijn resp. 2 of 3 euro, afhankelijk van het wel/niet bezit-
ten van een beschermerpas.
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Adverteren in de Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

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

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

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

De Molenpolder

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

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

VOLVO V70 D5 AUT, ZWART, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
LMV ,TREKH, ESP, ABS, AIRBAGS, NW DISTRIBUTIERIEM, 159000KM .............................. `04 € 22,500,-

PEUGEOT
206 CC 1.6 16V ROL GARR, GROEN MET, LMV, AIRCO, ER, CV, SB,
ABS, AIRBAGS, MLV, CLIMATE C, 37000KM .......................................................................... `04 € 15,950,-
206 1.4 XT 3DRS, L BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFDAK, 146000KM ................ `99 € 5,950,-
206 1.4 X DESIGN 5 DRS, L BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 28000KM ............. `04 € 9.750,-
206 1.4 AUT X DESIGN 3 DRS, D BLAUW MET, 1E EIGENAAR, 6600KM ............................. `05 € 10.750,-
307 2.0 16V CC, ROUGE LUCIFER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV,
HALF LEDER, CRUISE C, RAD/CD WISS, PARKEERS, REGENS, AFN TREKH, 92000KM ... `04 € 18.950,-
607 2.2 16V  COUPE, D GROEN MET, BEIGE LEDER, LMV, CLIMATE C, ABS,
RAD/CD WISS/NAVI, LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137.000 KM ........................................ `01 € 9.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C2 1.4 AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV, SB, 63000KM ................. `03 € 10,950,-
CITROËN C5 BREAK HDI, RAD/CD/NAV, ZILV GRIJS MET, ER, CV ,
CLIMATE C, SB, CRUISE C, TREKH, 130000KM.................................................................... `05 € 16,750,-
CITROËN XSARA 1.6 16V BREAK, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV,
SB, AIRBAGS, CRUISE C, RAD/CD, ABS, MLV, 74000KM ...................................................... `04 € 10,250,-
CITROËN C8 2.2 16V, ZIL GRIJS MET, ER, CV, SB, CLIMATE C,
CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, 50000KM ........................................................................... `05 € 22.750,-
RENAULT SCENIC 2.0 AUT, ,AIRCO, ER, CV, SB, TREKH, CRUISE C, RAD/CD ................... `99 € 6.950,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS,
CRUISE C, HALF LEDER, RAD/CD, ZILV GRIJS MET, 84000KM ........................................... `02 € 8.600,-
RENAULT ESPACE 2.0 AUT, GRIJS MET, ER, CV, SB, TREKH,
WINTERBND, E SP, ABS, RAD/CD WISS, 121000KM ............................................................. `02 € 12,950,-
NISSAN X-TRAIL 2.5 4X4 5DRS, ZWART, RAD/CD, NAVI, ER, CV, SB,
LMV, CLIMATE C, ABS, AIRBAGS, ESP, 68000KM ................................................................. `03 € 19,950,-
VOLVO V40 2.0, D GRIJS MET, ER, CV, SB, TREKH, SCHUIFD, 224000KM.......................... `97 € 3,500,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 205 1.1 5DRS, ZWART, APK T/M 25 JANUARI 2009, ............................................ `91 € 1.250-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Hoe zien de functies er uit? 
Als verzorgende IG draag je zorg voor de dagelijkse verzorging van de bewoners. In nauwe samen-
werking met teamleden en andere disciplines geef je uitvoering aan het zorgbeleid en leefklimaat. Ook 
stel je zorgplannen op en bewaak je de daarin vastgelegde afspraken. Je verricht verpleegtechnische 
handelingen. 
Als activiteitenbegeleider draag je zorg voor het dagelijks welbevinden van onze bewoners door mid-
del van het ontwikkelen en uitvoeren van dagactiviteiten zowel individueel als op groepsniveau. Je 
maakt deel uit van het multidisciplinaire team en werkt nauw samen met de verpleging en verzorging. 
Je werkt interventiegericht vanuit het zorgplan en afgestemd op de individuele welzijnsvraag van de 
bewoner. 

Wat zoeken wij?
Enthousiaste medewerkers, met flexibele en vooral cliëntgerichte instelling. Je vindt het leuk om met 
onze doelgroep ouderen te werken. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je bent in 
het bezit van het diploma Verzorgende IG of verpleegkunde niveau 4 (functie A) of Activiteitenbegelei-
ding (MBO) of SPW differentiatie activiteitenbegeleiding niveau 4 (functie B)

Wat bieden we? 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO V&V, schaal 35. 

Meer informatie:
Nicole Landzaat, teammanager PG zorg, Anneloes den Hartog, teammanager somatische zorg of 
Conny Cramer, locatiemanager Sint Elisabeth, tel. 035-6668344. 

Sollicitatie voor 1 mei 2008 o.v.v. vac.nr. 2008-11 sturen naar: 
Stichting Beukenstein, t.a.v. PO&O, Hoofdstraat 57, 
3971 KB Driebergen-Rijsenburg. Of mail: m.vanvliet@beukenstein.nl.  

De Stichting voor verpleging en Verzorging Beukenstein 
is een eigentijdse organisatie voor ouderenzorg in 

de provincie Utrecht. De Stichting kent twee locaties: 
zorgcentrum Beukenstein in Driebergen en verpleeghuis 
St. Elisabeth in Lage Vuursche, en levert tevens diensten 

bij het Fraterhuis Sint Jozef in de Bilt.

A: Verzorgenden IG (m/v) 
18 tot 32 uur per week 

en een
B: Activiteitenbegeleider (m/v)

16 uur per week 

“Zorgzaamheid en kwaliteit in een inspirerende organisatie”

Dat is de ambitie van Stichting voor Verpleging en Verzorging Beukenstein:
het beste voor bewoners én medewerkers. 

Voor de zorgteams in ons Verpleeghuis St. Elisabeth  zoeken wij   

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Stormbandset € 7,50

Starbrite zwarte streepverwijderaar € 11,85 

Voortentkastje afsluitbaar € 14,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!



 De Vierklank 7 16 april 2008

8 april werd er een hoorzitting gehou-
den over de bouwvergunning Beuken-
burg. Het werd een boeiende avond 
met hoogwaardige inbreng vanuit de 
Groenekanse gemeenschap, door de 
vele aanwezigen met applaus bege-
leid.

Al op 7 april hadden op het gemeen-
tehuis vertegenwoordigers van het 
Groenekans Landschap, St. Brigida, 
De Groenekanse Dorpsraad en 2 
Groenekanse advocaten op persoon-
lijke titel de dossiers doorgeploegd 
en meningen en strategieën uitgewis-
seld. Zij waren reeds in kennis gesteld 
van het gemeentelijk verweerschrift, 
zodat daar in de hoorzitting al op kon 
worden gereageerd.

Eén van de insprekers was Groene-
kanner Pieter van Lierop, wonend 
aan de Groenekanseweg. Oorspron-
kelijk ook ‘terzijde geschoven’, maar 
later alsnog toegelaten. Van Lierop 
had met betrekking tot zijn bezwaar 
voor een column-benadering geko-
zen, waarvan de inhoud integraal is 
overgenomen:

Kolonie van Zimbabwe
Tegen het bouwproject Beukenburg 
waren 81 bezwaren ingediend, maar 
de behandeling hoefde dinsdagavond 
desondanks minder lang te duren 
dan te vrezen viel. 90 procent van 
de bezwaren was niet-ontvankelijk 
verklaard. Dat schiet op….Deze 
bezwaarmakers werden niet geacht 
direct belanghebbenden te zijn. 
Omdat ze verder dan 300 meter van 
Beukenburg vandaan wonen of er 
geen direct uitzicht op hebben.

Zo rekent men dus in de gemeente 
De Bilt af met onwelgevallige oppo-
sitie. Zo bevechten hier ambtenaren 
de burgers, want ze zien ons als de 
vijand, zo bleek. Beschouw Groene-
kan maar gerust als een kolonie van 
Zimbabwe. 
Maar ik ben blij dat ik als bezwaar-

maker toch nog het woord mag voe-
ren, want de ambtenaren hadden 
me eigenlijk al afgevoerd naar de 
bak niet-ontvankelijk, omdat ook ik 
verondersteld werd geen uitzicht te 
hebben op Beukenburg. Ik heb van-
ochtend nog foto's staan maken als 
bewijs dat mijn vrouw en ik - zo goed 

als mijn buren aan weerszijden - wis 
en waarachtig uitzicht hebben op de 
bossen van Beukenburg. Bijgaande 
foto is overdag genomen. Ik zal u 
zeggen wat ik zie als ik 's avonds die 
kant op kijk: Niets namelijk, hele-
maal niets. Het is daar aardedonker. 
Wel staan er waanzinnig veel sterren 
boven. Er vindt daar nog geen licht-
vervuiling plaats. 
Dat is straks voorbij. Want als dat 
plan Beukenburg wordt gerealiseerd, 
komt daar een zee van licht. Kan niet 
anders. Drie huizen worden verbon-
den door glazen corridors. Glas heeft 
de eigenaardige gewoonte licht door 
te laten. Ook om dat pand heen komt 
volop verlichting.
Daar zullen 126 bomen worden 
gekapt. En er zullen er nog veel meer 
omvallen omdat sinds het bosperceel 
eigendom is geworden van Burgland 
van talloze eiken ringen schors zijn 
weggesneden, wat als onvermijdelijk 
gevolg heeft dat die bomen zullen 
sterven. Van dat bosperceel zal min-
der dan de helft overeind blijven. Wie 
aan mijn woorden twijfelt, moet daar 
beslist gaan kijken. Dit kan ik zeker 
de milieupolitie aanraden, want op 
Beukenburg wordt een ernstig mili-
eudelict gepleegd. Nu al.
Straks is daar plaats voor een royale 
parkeerplaats, aangevuld met hart-
stikke handige lantaarnpalen. Het 
Beukenburger Laantje is nu nog een 
fietspad annex wandelpad waar soms 
een enkele auto overheen komt van 
iemand die zijn kat naar het die-
renpension gaat brengen. Dat wordt 
anders. Je mag daar straks een dege-
lijk verlichte tweebaansweg verwach-
ten, met volop verkeersbewegingen, 
want met openbaar vervoer zal Beu-
kenburg niet bereikbaar zijn.
Het betekent dat op een van de wei-

nige plekken waar je Groenekan nog 
werkelijk landelijk en natuurharmo-
nisch kunt noemen, door de pen-
nenstreek van één Biltse ambtenaar 
kolossale, onherstelbare schade wordt 
aangericht aan de leefomgeving niet 
alleen van mij, maar van alle Groe-
nekanners en van alle daar aanwe-
zige diersoorten, wier voortbestaan 
afhankelijk is van rust, beschutting en 
nachtelijke duisternis.

Twee jaar geleden hebben bestuurders 
van onze provincie en onze gemeente 
champagne gedronken nadat particu-
liere grond was opgekocht om een 
wildcorridor te creëren. Nu wil men 
op steenworp afstand van die corridor 
willens en wetens het wild verjagen. 
Ik heb er ernstige bezwaar tegen dat 
dit binnen mijn blikveld gebeurt. 
En ik heb nog ernstiger bezwaren 
tegen arrogante gemeentelijke ambte-
naren, die star blijven vasthouden aan 
een overijld genomen beslissing, in de 
wetenschap zelfs dat de Groenekanse 
bevolking dit niet wil, dat bovendien 
alle politieke partijen ertegen zijn en 
dat zowel wethouder Mittendorff als 
wethouder Ditewig in het openbaar 
hebben verklaard dat ze hier zeer 
ongelukkig mee zijn. Wie heeft nu 
werkelijk de macht in De Bilt? 
Het volstaat niet om een bouwver-
gunning te verlenen enkel en alleen 
omdat de doelstelling van een inge-
diend plan niet-strijdig zou zijn met 
een bestemmingsplan. Er zou ook 
gekeken moeten worden naar de kwa-
liteit en de gewenstheid van het plan 
en naar de consequenties voor andere 
prioriteiten, zoals natuurbescherming 
en landschapsbescherming. Dat is 
hier niet adequaat afgewogen en dat 
zou mijn inziens alsnog dienen te 
geschieden. 

Dat kon hij ‘effe’ kwijt…

Pieter van Lierop had ‘s ochtends nog foto's staan maken als bewijs dat zijn 
vrouw en hij - zo goed als zijn buren aan weerszijden - uitzicht hebben op de 
bossen van Beukenburg.

Dorien Quik uit Bilthoven is medeo-
prichter van de Biltse Stichting Bod-
hisattva. Deze stichting heeft tot ide-
eel doel het boeddhisme als levensfi-
losofie onder de aandacht van mensen 
te brengen. Hiertoe begeleidt zij filo-
sofie- en meditatiegroepen en geeft 
zij cursussen en workshops.

Vijftien jaar geleden, na haar doc-
toraalstudie biologie, raakte Dorien 
Quik geïnteresseerd in het boeddhis-
me. Daarbij werd zij vooral aange-
trokken door het denken en het medi-
teren. Naast een aantal boeddhistische 
studies volgde zij eveneens een studie 
westerse filosofie.

Dorien heeft onlangs voor de Stich-
ting een boek gepubliceerd: ‘Inzicht 
in de grondgedachten van het boed-
dhisme’. Dit boek gaat over de 
belangrijkste onderwerpen van het 
boeddhisme. De auteur behandelt op 
overzichtelijke en begrijpelijke wijze 
onder meer de Boeddha van Mede-
dogen, de vier Edele Waarheden, het 
Achtvoudige Pad en de mantra van 
mededogen. Ook komen de werking 
en het transformerend vermogen van 
de geest aan bod en het Tibetaans 
dodenboek.
Omdat denken en mediteren sterk 
bijdragen tot innerlijke ontspanning, 
kan dit boek bij de lezer interesse 
in verdere geestelijke ontwikkeling 
opwekken. Daarbij vormen de vrije 
wil, samen met authenticiteit het 
hoogste goed dat een mens tijdens 
zijn leven kan bereiken. De auteur 
slaagt erin om met het boek ‘Inzicht 
in de grondgedachten van het boed-
dhisme’ complexe thema’s van het 
boeddhisme voor de lezer toeganke-
lijk te maken. Enige voorkennis van 
het boeddhisme strekt daarbij overi-
gens wel tot aanbeveling.

De Stichting Bodhisattva is geen 
commerciële instelling en zal daarom 
alle opbrengsten, die verkregen wor-
den met de verkoop van het boek ten 
goede laten komen aan een weeshuis 
in Cambodja.

Dorien Quik publiceerde een boek 
over Boeddhisme.

Zaterdag 5 april staken 25 mannen uit Hollandsche 
Rading de handen uit de mouwen. In het kader van hun 
halfjaarlijks samenzijn namen zij dit keer de spade ter 
hand en hielpen de Bosbergschool met het omspitten 
van de nieuw aan te leggen volkstuin. Voor de kinderen 
een zware klus, maar voor de mannen een fluitje van 
een cent dat in een klein half uur geklaard was. Na deze 
goede daad vervolgden de mannen hun halfjaarlijks 
samenzijn met heel andere activiteiten, die nog tot in de 
late uurtjes duurden.

Handen uit de mouwen

Dat er in Hollandsche Rading op 
de Graaf Floris V weg op nummer 
23 iets bijzonders aan de hand was, 
toonde vorige week een tweetal 
fraaie reuzenpoppen op een wagen. 
Dat bleek te kloppen, want vandaag, 
16 april, is het echtpaar van Vulpen-
Nagel 50 jaar getrouwd. 
Zij hebben elkaar voor het eerst 
ontmoet op een bruiloft van weder-
zijdse familie. Zo is het gekomen. 
Het echtpaar heeft twee zonen en 
een dochter. In hun boerderij met 
een riant uitzicht op weiland en bos 
praten we met de twee fitte ouderen 
die voorlopig nog niet achter de 
geraniums te vinden zijn. Evert van 
Vulpen (1926) is op de boerderij 
geboren en staat nog elke ochtend 
om vijf uur op om de koeien te mel-
ken. Zijn vrouw Fie (1931) afkom-
stig uit de toenmalige polder De 
Bijlmer bij Amsterdam, hielp altijd 

al op het boerenbedrijf en werkt 
twee dagen per week in een ver-
zorgingstehuis in den Dolder. ‘Ja, 
ze zijn nog volop in de running’, 
zegt zoon Marinus en schoondoch-
ter Anja roemt hun prima gezond-

heid. Vandaag wordt het gevierd in 
restaurant Groot Kievitsdal en de 
verwachting is dat er een honderdtal 
gasten zullen komen. Er is van alles 
georganiseerd maar dat moest nog 
geheim blijven. [KP]

Het echtpaar bij de creatief vervaardigde reuzenpoppen.

50 jaar samenBilthovense schrijft boek 
over Boeddhisme
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Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Bad mode 2008
de badmode

collectie is NU 
ComPLeeT!

Bij aankoop van 
dames badpak of 

bikini

GraTis
BadsLiPPers

oP = oP

Vleesgroothandel in Maartensdijk zoekt ter versterking van het team, 
een chauffeur, minimaal in het bezit van rijbewijs C (eventuele parttime) 
een dame voor schoonmaakwerkzaamheden (enige uren per week) en 
een scholier op zaterdagochtend voor lichte werkzaamheden. Indien u 
interesse heeft uw reactie bij voorkeur schriftelijk naar Postbus 487,
2400 AL ALPHEN A/D RIJN of telefonisch naar 0346-210469

WAARDEBON

Ja, ik wens een gratis waardebepaling van mijn woning:

De heer/ mevrouw 
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

U kunt deze bon versturen per post, maar u kunt ook bellen of e-mailen.

Groenekanseweg 8
3737 AG  Groenekan/Utrecht
Tel. 0346 - 212530 Fax 0346 - 214096

Voor het produceren en monteren van onze kipwagens, 
haakarmsystemen en containers, zoeken wij mensen met 

twee stevige handen en een gezonde dosis inzet.

Interesse? Bel naar Jan van Ginkel 0346-218118 of mail naar 
info@vanginkelmachines.nl

Groenekanseweg 26  I  3737 AG Groenekan  I  Tel : 0346-218118  I  Fax : 0346-218030 
E-mail: info@vanginkelmachines.nl  I  Internet : www.vanginkelmachines.nl

  Wij zoeken
medewerkers

 Restaurant
Is gespecialiseerd in 

elke feestgelegenheid 
15 t/m 50 personen

Alle feestdagen open!

Koninginnedag
Hemelvaartsdag

1e en 2e pinksterdag

Voor meer informatie of uw reservering

Noodweg 35,1213 PW  Hilversum
035-5771267

www.restaurantfloyds.nl

Frank en Wilma van Ingen

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

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

Suikerbrood
Nu € 1,95

april tompoucen maand

Dubbeldekker tompouce

Nu 4 voor € 5,25

(normaal € 2,25)

(normaal € 1,65 stuk)

Kerkdijk 47b - 3615 BB  Westbroek
Tel. 0346 - 28 25 40 - Fax 0346 - 28 25 42

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen



Enkele weken geleden was het 
een drukke bedoening in Peuter-
speelzaal ’t Bruggetje in Maar-
tensdijk. Schilders in opleiding 
van het Schildersvakcentrum 
Centraal Nederland (SCN) waren 
bezig met het schilderen van de 
Peuterspeelzaal. Deze leerlingen 
volgen een vakgerichte opleiding. 
Het opdoen van praktische erva-
ring is een van de belangrijkste 
onderdelen. De opleiding is ver-
deeld in drie niveaus. Juist in dit 
project konden de leerlingen onder 
begeleiding van een coördinator 
hun opgedane kennis in de prak-
tijk ten uitvoer brengen. Voor de 
leerlingen was dit een onderdeel 
van hun opleiding en zij kregen 
hiervoor dan ook een beoordeling. 
Peuterspeelzaal ’t Bruggetje was 
erg blij met de geboden helpende 
handen en het resultaat is naar 
volle tevredenheid.

 De Vierklank 9 16 april 2008

Het aanbod is zeer divers. Zo blijkt 
Groenekan zijn eigen ‘familie Von 
Trapp’ te hebben (uit The Sound of 
Music) die aan huis een concert wil 
verzorgen. Er worden diverse diners 
aangeboden door lokale ‘chefs’, één 
ervan met entertainment door acteurs 
van Theater in ’t Groen. Naast de 
mogelijkheid tot een zomeravond-

lijke zeilinstructie en een ‘introductie 
zweefvliegen’, kun je onder meer een 
website bestellen, je levensverhaal 
op laten tekenen, advies inwinnen 
voor een casting, een glas-in-lood-
raam laten maken, een nieuwe tuin 
laten ontwerpen of een kinderpartijtje 
bestellen (dit laatste bij kinderboe-
kenschrijver Petra Cremers en beel-

dend kunstenaar Els van Stratum). 
Bij een aantal diensten bestaat de 
mogelijkheid deelcertificaten te 
kopen, bijvoorbeeld bij de mountain-
biketocht die sportieveling Andries 
Klarenbeek wil organiseren en bij de 
diverse culinaire en creatieve work-
shops in het pakket. 

Taarten- en koekjesbakwedstrijd
Naast de ‘veiling van diensten’ zijn 
er nog andere programmaonderdelen 
tijdens de Shakespeare Fair. De pr-
commissie van het project Theater in 
’t Groen, een initiatief van Muze in ’t 
Groen, heeft gekozen voor een echte 
Engelse markt. 

‘We werken immers toe naar de 
opvoering van Een Midzomernacht-
droom van Shakespeare in de eerste 
week van juli,’ zegt Antoinette van 
Laar namens de pr-commissie. ‘Bij 
zo’n Engelse fair hoort een taarten- 
en koekjesbakwedstrijd. We hopen 

dat veel mensen gaan deelnemen. 
Dorpsgenoten kunnen dan onder het 
genot van koffie, thee of een glaasje 
prosecco genieten van de bakresul-
taten.’’
Uiteraard zijn ook regisseur Timon 
Blok en diverse acteurs aanwezig tij-
dens de Shakespeare Fair. Zij oefenen 
al sinds september voor de uitvoe-
ringen op fort Ruigenhoek en zullen 
samen een korte presentatie houden. 
En voor de kinderen is er een creatief 
programma met begeleiding.

Over de Shakespeare Fair
De Shakespeare Fair duurt van 14.00 
uur tot 18.00 uur. Taarten en koekjes 
kunnen vanaf 14.00 uur ingeleverd 
worden. De pr-commissie zou het 
op prijs stellen als deelnemers zich 
vooraf aanmelden (E: info@bureau-
peecee.nl, T: 0346 213995 (Brigitte 
Kant)), maar verplicht is dat niet. Het 
totale pakket aan diensten voor de 
veiling staat op: 
www.theaterinhetgroen.web-log.nl.

Aanbod: Concert aan huis door de Groenekanse familie 'Von Trapp'.

Veiling van Groenekans talent
In Groenekan wonen veel talentvolle mensen. Gijsbert Zwart bijvoorbeeld, drummer van Slagerij van 

Kampen, de internationaal bekende slagwerkgroep die volgend jaar 25 jaar bestaat. Om het project Theater 
in ’t Groen financieel te ondersteunen biedt hij een speciale popdrumles aan in zijn eigen studio aan de 

Veldlaan. Het is een van de 22 diensten die geveild worden tijdens de Shakespeare Fair op zondag 20 april in 
Dorpshuis De Groene Daan (aanvang 14.00 uur).

De door bakker Bert Bos gebakken 
Kenia-broodjes voor het goede doel zijn 
zo goed verkocht dat Bert Bos een 
cheque met een waarde van 550 euro 
kon overhandigen aan Esther Harshagen 
- Luytjes (links op de foto) en Henrike 
van ’t Land. Beiden zetten zich al lang-
durig in voor het weeshuis St. Pauls 
Children Care Centre in Kenia. ‘Met dit 
geld kunnen we de kinderen drie dagen 
per week fruit aan bieden, waarmee de 
gezondheid van de kinderen weer wat 
opgevijzeld kan worden. Het geld wordt 
besteed als een microkrediet. Mensen in 
de buurt van het weeshuis gaan zorgen 
dat het fruit er ook daadwerkelijk komt. 
Zo hebben niet alleen de kinderen pro-
fijt van dit bij elkaar verzamelde geld 
maar ook de directe omgeving profiteert 
er van mee’, aldus de immer gedreven 
Esther [MD].

Drogisterij Van Rossum is gestart 
door oma van Rossum op 21 maart 
1933 aan de Dorpsweg nummer 30. 
Zij was volledig gediplomeerd dro-
gist en verkocht daarnaast ook siga-
ren en sigaretten. Haar man werkte 
niet mee in de zaak; hij had zijn eigen 
schildersbedrijf. Later is de familie 
Van Rossum verhuisd naar Dorps-
weg 130, waar Barend, Alie en Joop 
de zaak hebben voortgezet. Op 13 
februari 1997 is de zaak, met inmid-
dels Joop en Jannie, verhuisd naar het 
Maertensplein. 

Of de familiezaak later voortgezet zal 
worden door hun dochter is nog niet 
bekend. Joop zelf sluit niets uit, maar 

ligt er ook niet wakker van als hij de 
laatste drogist in de familie is.

Feest
De DIO bestaat 15 jaar en dat willen 
ze weten. De klant wordt in het zon-
netje gezet. Alle DIO drogisterijen 
zijn extra feestelijk versierd en trak-
teren zes weken lang op lage prijzen. 
Vanaf afgelopen maandag ontvangt 
elke klant bij besteding van vijf euro 
een kanskaart. Met deze kaart maakt 
de ontvanger kans op mooie prijzen: 
een fatscreen tv, een digitale camera 
of een boodschappenpakket. De prijs-
uitreiking vind begin juli plaats in de 
winkel onder het genot van een hapje 
en een drankje.

Feest bij Van Rossum
15 jaar DIO én 75 jaar Drogisterij Van Rossum 

door Marijke Drieenhuizen

De DIO-keten viert deze maanden haar 15-jarig bestaan. Inmiddels 
bestaat de keten uit 160 filialen en de wens is om in vijf jaar door te 

groeien naar 400 filialen. Ook de drogisterij van Joop van Rossum is al 
13 jaar aangesloten bij DIO en is tevreden over de samenwerking.

Op 13 februari 1997 is de zaak van Joop en Jannie van Rossum, verhuisd 
naar het Maertensplein.

't Bruggetje in de verf

Aanbod: Popdrumles van Gijsbert Zwart

De peuters waren zo blij met hun nieuwe onderkomen dat ze een toepasselijk 
cadeau hadden voor de schilders.

Kenia-broodje een succes
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
•	 Bilthoven:	aanbrengen	bergbezinkbassin	Boslaan,	tot	half	mei	2008;
•	 Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;
•	 	Bilthoven:	inrichten	voorterrein	Combibad	Brandenburg,	tot	half	april	2008; 
Vanaf	21	april	is	de	toegangsweg	naar	de	sportschool	Better	Bodies	en	Combibad	Bran-
denburg	alleen	vanaf	de	Leijenseweg	bereikbaar.	

•	 De	Bilt:	renoveren	beplantingsvak	hoek	Utrechtseweg	en	Kerklaan:	tot	25	april	2008;	
•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;
•	Maartensdijk:	herbestrating	Prinses	Margrietlaan:	21	april	tot	9	juni	2008;
•	Maartensdijk:	vervangen	riolering	Willem	de	Zwijgerlaan:	tot	23	april	2008.

Vergunningen, Toezicht en Onder-
steuning

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

Reguliere	bouwaanvraag	1e	fase
•		Hollandsche	Rading,	Vuursedreef	

120, vergroten woning.
Lichte	bouwaanvraag
•		Hollandsche	 Rading,	 Tolakker-

weg 154, oprichten tuinhuis met 
overkapping.

Sloopaanvraag	
•		Groenekan,	 Nieuwe	 Wete-

ringseweg 140, sloop woning en 
schuur;

•		Groenekan,	 Eiklaan	 14,	 vervan-
gen dakbedekking.

U kunt tegen bovenstaande 
bouw-	 en/of	 sloopplannen	 pas	
een	 bezwaarschrift	 indienen	 nadat	
een vergunning is verleend. Deze 
besluiten maakt de gemeente 
bekend in de BiltBuis onder de 
rubriek ‘verleende vergunningen’. 

Verleende bouwvergunningen
•		Maartensdijk,	Fazantlaan	42,	wij-
zigen	bovenkozijn	(04-04-2008).

Verleende	 Bouwvergunning	 1e	
fase
•		Westbroek,	 Dr.Welfferweg	 53,	

veranderen gevels en ombouwen 
deel	tot	woning	(09-04-08).

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in	 uw	 belang	 bent	 getroffen?	Dan	
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift	indienen	bij	het	col-
lege	 van	 B&W.	 U	 moet	 dat	 doen	
binnen zes weken van de dag na 
de	 verzenddatum	 (=datum	 achter	
de	 verleende	 vergunning)	 van	 het	
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift	in,	dan	mag	toch	van	de	ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan	 kunt	 u	 tegelijk	met	 het	 indie-
nen	 van	 een	 bezwaarschrift	 een	

voorlopige voorziening aanvragen 
bij	 de	 voorzieningenrechter	 van	
de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus	 13023,	 3507	 LA	Utrecht.	
U	moet	 voor	 een	 dergelijke	 voor-
ziening	 griffierecht	 betalen.	 Voor	
meer	 informatie	 over	 de	 hoogte	
daarvan kunt u contact opnemen 
met	de	griffier	van	de	rechtbank.

Wilt	 u	 bouw-	 of	 bestemmings-
planinformatie,	 maak	 dan	 een	
afspraak	 met	 de	 afdeling	 Ver-
gunningen,	 Toezicht	 en	 Onder-
steuning	op	werkdagen	van	8.30	
uur	 tot	 12.30	 uur	 en	 op	dinsda-
gen	 ook	 van	 15.00	 –	 19.00	 uur	
via	 telefoonnummer	 (030)	 228	
94	 11.	 Voor	 ter	 inzage	 liggende	
stukken	 en	 overige	 informatie	
(geen	 bestemmingsplan)	 kunt	
u	 zonder	 afspraak	 op	 bovenge-
noemde	 openingstijden	 bij	 ons	
langskomen.

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft	op	basis	van	artikel	4.3.2.	van	
de	Algemene	plaatselijke	verorde-
ning	 2007	 gemeente	 De	 Bilt	 een	
kapvergunning verleend voor:

Groenekan:                       
•		1	 kastanje,	 1	 berk,	 2	 elzen	 en	
1	 esdoorn,	 Kastanjelaan	 5	
(9-4-2008)				

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

Bilthoven, 16 april 2008

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

Vergunningen, Toezicht 
en Ondersteuning

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

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/BBC en op de website van de gemeente De Bilt 

www.debilt.nl.

BoodschappenPlusBus:	Rijdt	voor	de	hele	gemeente	
De Bilt
Begeleid	boodschappen	doen	(ook	rolstoel)	
Donderdagochtend	17	april:	Kwinkelier
Vrijdag	18	april:	Uitstapje	Keukenhof
Elke	maandag	13.00	–	14.00	uur:	zwemmen	in	Blauw-
kapel
Dinsdagochtend	22	april:	Maertensplein	
Woensdag	23	april:	winkelen/vriendinnendag	in	Zeist
Informatie	via	tel.	(030)	220	34	90	of	(0346)	21	41	61.
 
Wijkservicecentrum	MENS	Maartensdijk,	
Tel:	(0346)-21	10	55
Locatie:	Dijckstate,	Maertensplein	96,	3738	GR	Maar-
tensdijk
Wijkprojectleider:	Hilde	Evers,	 telefoon:	 (030)	220	34	
90	of	06	48	64	19	90	
e-mail: h.evers@mensdebilt.nl 

Helpdesk	Wonen,	Welzijn,	Zorg	Maartensdijk:	
Openingstijden:	maandag,	dinsdag,	donderdag,	vrijdag	
van	09.00	tot	15.00	uur.	Telefoon	Helpdesk:	
(0346)	21	10	55.
 
Spreekuren
•	 	Dinsdag	 van	 09.30	 tot	 10.30	 uur:	 adviseur	 wonen,	
welzijn,	zorg

•	 	Dinsdag	 van	 10.30	 tot	 11.30	 uur:	 mantelzorgconsu-
lent

 
Internetcafé: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 
11.45	uur	en	14.00	tot	16.30	uur	
Voor	 gratis	 hulp	 bij	 het	 Internetten:	 bel	 de	 Helpdesk	
voor	een	afspraak.
 

Restaurant	Dijckstate
Altijd	keuze	uit	drie	menu’s.
Maandag	t/m	zondag	12.00	-	13.30	uur.
Maandag	t/m	vrijdag	17.00	–	18.30	uur.
Woensdag	23	 april:	 sfeerdiner	 -	 vooraf	 aanmelden	via	
de	Helpdesk.
 
Wijkservicecentrum	MENS	De	Bilt	West,	
tel.	(030)	221	75	50.
Locatie:	 Buurthuis	 ’t	 Hoekie,	 Prof.	 Dr.	T.M.C.	Asser-
weg	2	–	3731	KX	De	Bilt
wijkprojectleider	Patty	van	Ziel,	telefoon	(030)	220	17	
02	of	06	29	45	82	43
e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl
 
Helpdesk	Wonen,	Welzijn,	Zorg	De	Bilt	West, 
tel.	(030)	221	75	50.
Openingstijden	maandag	tot	en	met	vrijdag	van	9.00	tot	
12.30	uur.
 
Spreekuren
•	 	Maandag	 van	 13.00	 tot	 16.00	 uur	Wijkwinkel	 open	

inloop.
•	 	Dinsdag	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	volgens	
afspraak.

•	 	Woensdag	van	13.00	 tot	16.00	uur	Wijkwinkel	open	
inloop.

•	 	Donderdag	17	april	van	11.00	tot	12.00	uur	Lia	Hot-
tinga,	maatschappelijk	werker.

•	 	Vrijdag	18	april	van	16.00	tot	17.00	uur	EHBM	–	eer-
ste	hulp	bij	uw	mobiele	telefoon.

•	 	Vrijdag	van	13.00	 tot	16.00	uur	Wijkwinkel	volgens	
afspraak.

•	 	Internetcafe:	maandag	en	vrijdagmiddag	van	15.00	tot	
17.00	 uur	 (geen	 begeleiding).	Voor	 iedereen	 van	 18	
jaar	en	ouder.

Agenda	Wijkservicecentra
17 – 23 april 2008

De campagne loopt van zaterdag 10 
mei	tot	en	met	zaterdag	28	juni.	De	
afgelopen	week	hebben	alle	winke-
liers	 een	 brief	 ontvangen	 met	 het	
verzoek	zich	aan	te	sluiten	bij	deze	
campagne.	Winkeliers	die	nog	geen	
brief	hebben	ontvangen,	maar	graag	
willen meedoen, kunnen contact 
opnemen	 met	 mevrouw	 W.	 Mul-

der	 van	 het	 IVN	 Consulentschap	
Utrecht,	tel	(030)	221	05	99.	

Mooie	fietsprijzen
Klanten	die	met	de	 fiets	zijn	geko-
men,	 krijgen	 van	 de	 deelnemende	
winkeliers een stempel op een spe-
ciale spaarkaart. Klanten mogen zo 
vaak	 deelnemen	 als	 zij	 willen	 en	

een onbeperkt aantal kaarten laten 
afstempelen.	 Aan	 het	 eind	 van	 de	
campagne worden onder de bezitters 
van	volle	 spaarkaarten	 leuke	 (fiets)
prijzen	verloot.	Wij	hopen	dat	u	aan	
onze campagne gaat meedoen!
Nadere	 informatie	 over	 de	
campagne kunt u vinden op:  
www.belgerinkel.nl

Met	Belgerinkel	naar	de	Winkel
De	Gemeente	De	Bilt	doet	mee	aan	de	regionale	campagne	Met	Belgerinkel	naar	de	Winkel.	Het	doel	van	
deze	campagne	is	klanten	van	winkels	zoveel	mogelijk	met	de	fiets	boodschappen	te	laten	doen.	Fietsen	is	

tenslotte	gezond	en	milieuvriendelijk	en	het	draagt	bij	aan	de	verbetering	van	de	lucht	kwaliteit.	
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In	verband	met	de	feestdagen	is	het	kantoor	van	de	Regi-
onale	 Sociale	Dienst	Kromme	Rijn	Heuvelrug	 (RSD),	
Het	Rond	6	 te	Zeist	op	woensdag	30	april	 (Koningin-
nedag),	 donderdag	 1	 mei	 (Hemelvaartsdag),	 vrijdag	

2	 mei,	 maandag	 5	 mei	 (Bevrijdingsdag)	 en	 maandag	
12	mei	 (Tweede	Pinksterdag)	 gesloten.	De	RSD	 is	 op	
genoemde	 data	 ook	 telefonisch	 niet	 bereikbaar.	 Op	 5	
mei	is	het	kantoor	van	het	CWI	wel	geopend.

Sluiting	feestdagen	Regionale	Sociale	Dienst
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Agenda
Voorzitter: mevrouw C.M. van Brenk, MsC
Ambtelijk secretaris: mevrouw drs M.A.C. van Esterik

Voor deze vergadering is/zijn de betreffende portefeuillehouder(s) uitge-
nodigd.
19.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
19.05 uur 2. Modellenstudie voor Vinkenplein te Bilthoven
20.30 uur 3. Sluiting

Commissie van advies 
Openbare Ruimte

De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 
17 april 2008 om 19.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis 

te Bilthoven. 

Jeugdigen trekken veel in groepen op. Er kan een verdeling worden 
gemaakt in vier categorieën; jeugdgroepen, hinderlijke jeugdgroepen, 
overlastgevende jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen. Overlast is een 
subjectief begrip. Soms is er eigenlijk alleen sprake van belevingsoverlast. 
Maandelijks komt het Actieteam Jongeren bijeen om maatregelen te bespre-
ken om de overlast tot een acceptabel niveau te brengen of te houden.
Wat de gemeente, politie, jeugdwerk en SSW doen aan deze overlast kunt 
vinden op www.debilt.nl. 
U kunt daar ook een digitale melding maken van jeugdoverlast.

Jeugdoverlast en het 
Actieteam Jongeren

Agenda
1. Vaststelling agenda raad
2. Vragenuurtje raadsleden
3. Vaststelling notulen 27 maart 2008 
4. Lijst ingekomen stukken
5. Spreekrecht burgers
 Voorstellen
6.  Overheveling middelen schuldhulpverlening aan 

Regionale Sociale Dienst
7.  Ingezetenschap wethouder E. Th. Kamminga
8.  Vaststellen Nota weerstandsvermogen en risicoma-

nagement 
9.  Modellenstudie Vinkenplein te Bilthoven
10.  Rondvraag
11.  Kadernota Handhaving
12.  13. Beheerplan Tractie 2008-2011
13.  Onderzoek locatie woon/zorgcomplex Beukenburg 

te Groenekan
14.  Wijziging gemeenschappelijke regeling Milieudienst 

Zuidoost Utrecht
15.  2e Verzamelbegrotingswijziging 2008 van Bestuur 

Regio Utrecht
16.  Verzamelvoorstel vaststellen begrotingswijzigingen

Toelichting raadsagenda:
De agendapunten 1 t/m 10 zijn bespreekpunten, punt 11 
t/m 16 zijn de zogenoemde hamerstukken: daarover vindt 
in principe geen nadere bespreking plaats. 

Met betrekking tot agendapunt 5 “spreekrecht burgers”: 
op grond van het Reglement van orde voor de vergaderin-
gen van de gemeenteraad bestaat er geen spreekrecht ten 
aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 
commissievergadering gesproken kon worden. Dit geldt 
met betrekking tot de onder 6, 7, 9 en 11 t/m 16.  geagen-
deerde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn besproken 
in de commissievergaderingen Openbare Ruimte en Bur-
ger & Bestuur van 10 april 2008. Het voorgaande geldt 
tevens voor de onderwerpen 11 t/m 16, welke onderwer-
pen als hamerstukken zijn geagendeerd.

Ter inzage legging:
De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via 
de gemeentelijke website te raadplegen (www.debilt.nl, 
doorklikken op Bestuur en Organisatie, vergaderkalender 
en dan de datum van de vergadering). De raadsagenda 
ligt verder vanaf heden ter inzage in het gemeentehuis 
(informatiebalie), de bibliotheek in het winkelcentrum 
De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de 
bibliotheek De Bilt en de bibliotheek in de Vierstee te 
Maartensdijk, het servicepunt te Maartensdijk, woon-, 
zorg- en dienstencentrum Dijckstate te Maartensdijk, 
VVSO WVT aan de Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis 
’t Hoekie aan de Prof. dr. T.M.C. Asserweg te De Bilt 
en Stichting Welzijn Ouderen aan de Jasmijnstraat te De 
Bilt. De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen alleen ter 
inzage in het fractiehuis.

Raad vergadert op donderdag 24 april
De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 24 april 2008 in de nieuwe Mathildezaal van het 

gemeentehuis te Bilthoven. Deze vergadering is openbaar en begint om 20.00 uur.

In verband met de komende feestdagen zijn het gemeentehuis en de milieu-
straat gesloten op:
•	Woensdag	30	april	(Koninginnedag);
•	Donderdag	1	mei	2008	(Hemelvaart);
•	 	Vrijdag	2	mei	2008	(collectieve	vrije	dag	met	uitzondering	van	de	milieu-

straat);
•	Maandag	5	mei	2008	(Bevrijdingsdag);
•	Maandag	12	mei	2008	(Tweede	Pinksterdag).

N.B.: De milieustraat op Weltevreden 22 in De Bilt is op vrijdag 2 mei 
en zaterdag 3 mei normaal geopend!

Het servicepunt, Tolakkerweg 219 in Maartensdijk is gesloten op:
•	Donderdag	1	mei	2008	(Hemelvaartdag);
•	Maandag	5	mei	2008	(Bevrijdingsdag);
•	Maandag	12	mei	2008	(Tweede	Pinksterdag).

Ophalen grof huisvuil en GFT-afval
Op woensdag 30 april en donderdag 1 mei wordt het GFT-afval in gebied 
2 verplaatst naar zaterdag 26 april en in gebied 3 verplaatst naar zaterdag 
3 mei. Het grof huisvuil wordt op vrijdag 2 mei in gebied 1 normaal opge-
haald.

Sluiting gemeentehuis, 
milieustraat en servicepunt 

tijdens de feestdagen
Vanwege de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen is op 

vrijdag 25 april de afdeling publiekszaken (balies burgerzaken, 
Vergunningen Toezicht en Ondersteuning en het zorgloket) 

gesloten. Behalve voor het aangeven geboorte/overlijden en ophalen 
reisdocumenten/rijbewijzen;

Officiële opening
Op maandag 21 april 2008 wordt 
de nieuwe sporthal aan de Kees 
Boekelaan 18 te Bilthoven door 
wethouder Herman Mittendorff 
officieel geopend. Deze officiële 
opening is alleen toegankelijk voor 
genodigden.

Open inloop voor inwoners van 
de gemeente De Bilt. 
Op zaterdag 26 april 2008 van 10.00 
uur tot 14.00 uur is er gelegenheid 
voor de inwoners van de gemeente 
De Bilt en andere belangstellenden 
om de nieuwe sporthal te bezich-
tigen.

Opening nieuwe sporthal aan de 
Kees Boekelaan 18 te Bilthoven

Het gaat om ‘het gezamenlijke 
grondgebied’. Hiertoe hebben zij 
besloten omdat de ligging van het 
gebied nabij Utrecht, de Nieuwe 
Hollandse Waterlinie en de krui-
sende infrastructuur vragen om spe-
cifieke aandacht voor landschappe-
lijke samenhang. 
Doel van het landschapsontwikke-
lingsplan is om een visie op te 
stellen op de gewenste ontplooi-
ing van het buitengebied, inspelend 
op de knelpunten en kansen die 
zich voordoen. Centraal staat het 
behouden, waar mogelijk versterken 
en het ontwikkelen van landschap 
met kwaliteit. De samenwerkende 
gemeenten streven naar een duur-
zaam landschap. 

De wensen van bewoners en gebrui-
kers van het plangebied spelen een 
belangrijke rol bij de ontwikkeling 
van het plan. Eén beeld zegt soms 
meer dan 1000 woorden. Wij vragen 
u daarom deel te nemen aan een 
fotowedstrijd en zo aan ons te tonen 
welke onderdelen van het landschap 
u waardeert en welke juist niet. 

Welke landschappelijke zaken moe-
ten volgens u beschermd worden? 
Wat kan er verbeterd worden aan 
het landschap? U kunt in totaal 6 
foto’s insturen: maximaal 3 foto’s 
van plekken die u mooi vindt en 
maximaal 3 foto’s van plekken die 
u lelijk vindt. Let erop dat de foto’s 
genomen zijn binnen de gemeen-
tegrenzen van de zes deelnemende 
gemeenten. Natuurlijk moet de foto 
met het landschap en het buitenge-
bied te maken hebben.

Stuur uw foto’s digitaal of analoog 
naar onderstaand adres onder ver-
melding van ‘Fotowedstrijd LOP 
Kromme Rijngebied. 
Zet bij elke foto uw naam, adres, 
telefoonnummer, zo mogelijk uw 
e-mail en natuurlijk de fotoloca-
tie en de kwalificatie “mooi” of 
“lelijk”. Voor de fotowedstrijd geldt 
de inzendtermijn van 15 april tot en 
met 15 juni 2008. Stuur uw digitale 
foto’s graag in een zo hoog moge-
lijke kwaliteit, een indicatie voor de 
minimale resolutie is 150 dpi, voor 
de bestandsgrootte 500 kB.

Onder de inzenders wordt een prijs 
toegekend. De foto wordt zowel 
beoordeeld op de kwaliteit van de 
foto als op het aangesneden thema 
en de relevantie voor het LOP. 

De jury zal bestaan uit de gemeen-
telijke werkgroep en de klankbord-
groep. De prijsuitreiking vindt plaats 
op de informatiebijeenkomst, die 
naar verwachting eind juni plaats 
zal vinden. Met uw inzending geeft 
u automatisch toestemming om de 
foto’s te gebruiken voor publicatie 
in het landschapsontwikkelingsplan 
en andere media, zoals de website 
en de krant. Dit uiteraard onder ver-
melding van de fotograaf. 

U kunt de foto’s insturen per post 
naar:
Brons + partners landschapsarchi-
tecten 
ten aanzien van Simone de Boer 
Everwijnstraat 9 
4101 CE Culemborg 
Of via e-mail; simone.deboer@
bronsenpartners.nl

Fotowedstrijd 
Landschapsontwikkelingsplan 

Kromme Rijn gebied
De gemeenten De Bilt, Zeist, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede hebben besloten 

samen een Landschapsontwikkelingsplan op te stellen voor het Kromme Rijngebied.



-  Jantje Contrair: iemand die altijd in de contramine is. 
- Jan Gat, Lul: sukkel.
-  Jan Kordaat: Soldaat (personificatie van de Nederlandse soldaat). 
-  Jan Krediet: iemand die overal vertrouwen geniet. 
-  Jan Modaal: werknemer met een doorsnee inkomen. 
-  Jan, Piet en Klaas: de eersten de besten. 
-  Jan Publiek: het grote, niet-bevoegde publiek. 
-  Jan Rap en zijn maat: het gespuis; iedereen. 
-  een Jan Salie: saaie, slappe man. 
-  zo komt Jan Splinter door de winter: zo moeten de mensen met de lagere 

inkomens de eindjes aan elkaar knopen. 
-  een huishouden van Jan Steen. 
- jongens van Jan de Witt. 
-  de grote Jan uithangen: de grote meneer spelen. 
-  Jantje secuur: iemand die alles even zorgvuldig of pietluttig doet. 
-  Jantje lacht, Jantje huilt: wispelturig kind. 
-  Jan en alleman: iedereen. 
-  Jan met de pet: de gewone man. 
-  boven Jan zijn: de grootste moeilijkheden te boven zijn.

Bron Wikipedia. [KP]
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De plannen
Met de ondertekening is een belangrijke stap gezet rich-
ting de definitieve ontwikkeling van 26  patiobungalows 
op het voormalige sportterrein achter de Anne Franklaan 
en de Oude Brandenburgerweg. De bouwwerkzaamheden 
van de woningen starten de tweede helft van dit jaar De 
verkoopprocedure vindt plaats op basis van voorinschrij-
ving. Belangstellenden kunnen zich melden bij Nijland 
makelaars in de Kwinkelier. De gemeente realiseert op 
het voormalige sportpark voornamelijk woningen. Naast 

de 26 patiobungalows bouwt Woonstichting SSW 44 
woningen.Daarnaast wordt op dit moment de laatste hand 
gelegd aan de herinrichting van het voorterrein van het 
zwembad Brandenburg. Het nieuw aangelegde voorter-
rein zal in mei officieel geopend worden. 

Voor meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
projectleider, de heer C.W. de Rooij, telefoonnummer  
(030) 228 95 88 of via email parkbrandenburg@debilt.nl

Ondertekening overeenkomst voor de realisatie 
van 26 patiobungalows in Park Brandenburg

Op donderdag 3 april 2008 heeft de heer H.C. Sanders namens Brandenburg Ontwikkeling B.V. een 
overeenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van 26 patiobungalows in Park Brandenburg.

Wethouder A.J. Ditewig heeft de overeenkomst ondertekend namens de gemeente. Hij is als 
projectwethouder direct betrokken bij deze ontwikkeling in de gemeente.

De avond was een vervolg op de bijeenkomst van 12 
februari, waar een oplossing voor het hondenpoep-
probleem in het groen langs de Planetenlaan en naaste 
omgeving op de agenda stond. Omdat die oplossing niet 
afdoende bleek, is toen een werkgroep ingesteld om een 
betere oplossing te bedenken. Op 7 april is die nieuwe 
oplossing met omwonenden besproken. Wethouder Mit-
tendorff opende de avond en schetste voor de nieuwko-
mers nog eens de aanleiding en het doel van de avond. 
Vervolgens lichtte Annemieke Vos, waar nodig bijge-
staan door de werkgroepsleden, het voorstel toe met 
behulp van aan de wand opgehangen plattegronden.

Dit is het voorstel:
In het gebied wordt op een aantal aangewezen plaatsen, 
met name de toegangswegen tot het gras,  een zogeheten 
hondenhalte geplaatst. Dit is een combinatie van een 
afvalbak met een dispenser voor papieren zakjes. Deze 
zakjes zijn speciaal vormgegeven om zonder vuile han-
den de uitwerpselen van de hond op te kunnen pakken 
en in te sluiten, zodat ze veilig in de afvalbak kunnen 
worden geworpen. In enkele gevallen volstaat het plaat-
sen van de dispenser, omdat er al een afvalbak staat. Met 
behulp van borden worden de hondenbezitters gewezen 
op de hondenhaltes en de opruimplicht. Bovendien 
zullen de buitengewone opsporingsambtenaren van de 
gemeente (de BOA’s) extra gaan controleren op het 
naleven van deze regels. De afvalbakken worden weke-
lijks geleegd. Wanneer tussentijds de bak vol is, of de 

zakjes op zijn, kan dit worden gemeld bij het gemeente-
lijk Meldpunt, telefoon: (030) 228 94 11. In het posthuis 
Maartensdijk staat een reservevoorraad zakjes.

Hier komen de hondenhaltes te staan:
 •  Bij afvalbak groenstrook Prins Clauslaan/Koningin 

Julianalaan
•  Bij afvalbak groenstrook/speelplek Prins Bernhardlaan
•  Bij groenstrook Emmalaan
•  Bij afvalbak speelplek Noordeinde
•  Bij ingang groenstrook Melkweg
•  Halverwege groenstrook komend vanuit Jupiterhof
•  Halverwege groenstrook komend vanuit Venushof
•  Einde groenstrook richting Planetenlaan 19.
Een plattegrond met deze locaties staat ook op de web-
site van de gemeente: www.debilt.nl. 
Dit voorstel van de werkgroep is met grote instem-
ming ontvangen. Wel zijn enkele vragen gesteld over 
de exacte plaats van enkele hondenhaltes. Afgesproken 
is dat een delegatie van de aanwezigen gezamenlijk de 
exacte plekken zal bepalen, rekening houdend met aan-
grenzende speelveldjes en/of tuinen. 

Proef
Dit project met de hondenhaltes betreft een proef, 
gefinancierd uit het budget van Wijk- en Dorpsgericht 
werken. Een half jaar na plaatsing van de hondenhaltes 
wordt deze proef geëvalueerd.

Verslag bewonersavond van 7 april
In een bijzonder plezierige sfeer kwamen op maandag 7 april omwonenden en een aantal 

vertegenwoordigers van de gemeente opnieuw bijeen in Toutenburg.
0 Deze ingelaste vergadering zal gewijd zijn aan de laatste ontwikkelingen 
m.b.t. het mogelijke Zorgcomplex op het voormalige landgoed Beukenburg. 
Naast de Dorpsraadsleden en de Groenekanse bevolking worden ook nadruk-
kelijk de betrokken wethouders en de raadsleden van de politieke partijen 
in de gemeente De Bilt van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te 
wonen.

Agenda
1.  Mededelingen en ingekomen stukken
2.  Inventarisatie punten van toehoorders
3.  Vaststellen verslag vergadering 31 maart 2008 *
  (Inhoudelijke behandeling/n.a.v. schuift door naar volgende vergadering)
4.   Beukenburg:
 Resultaten/indrukken behandeling bezwaarschriften 8 April 2008
 Resultaten/indrukken vergadering commissie openbare ruimte 10 April 
2008
5.  Behandeling ingebrachte punten toehoorders
6.  Conclusies, verdere aanpak/acties m.b.t. Beukenburg
7.   Doorgeschoven agendapunten vergadering 31 maart (indien de tijd het 

toelaat)
 Ruiterpaden
 Defibrillator
8.  Rondvraag
9.  Afsluiting, vaststellen volgende vergadering

* Zodra beschikbaar kunt u het verslag van de vorige vergadering(en) vinden 
op de website van de gemeente De Bilt: ‘www.debilt.nl, Dorpsgericht werken, 
naar de wijken, 4 (= Groenekan), agenda’s en verslagen’ en op de website van 
de Dorpsraad, www.dorpsraadgroenekan.nl.

Dorpsraad i.o.Groenekan
Dorpsraad Groenekan belegt extra vergadering m.b.t. Beukenburg op 

21 april 2008 om 20.00 uur in de Groene Daan te Groenekan.
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Toevallig ving De Vierklank op dat er 
ene Jan van Ginkel van de Dorpsweg 
18 april jl. gaat trouwen. Toen kregen 
we een tip dat er aan de Dorpsweg, 
naast of bijna naast elkaar, een hele rij 
Jannen woont en allemaal op de oneven 
nummers. Dat was nieuws want de 
naam Jan komt tegenwoordig niet veel 
meer voor. Dat moest netjes op de foto 
zonder er een Janboel van te maken. 
Het is een vrolijk gezelschap. Geen 
janhagel, geen jansalie, geen janklaas-
sen, maar echte mannen, die Jannen. 
Ze hebben elkaar gebeld en ze maakten 
zich er niet met een jantje-van-leiden 
van af. Het duurde even om ze op een 
rijtje te krijgen. Nog niet bekend is of 
het Guinness Book of Records er op af 
zal komen maar wij wensen hen nog 
een lang en gezond leven naast en met 
elkaar [KP].

Allemaal Jannen

Korting met bibliotheekpas 
Op de voorstelling ‘Drums of the World 4’ ontvangen leden van de biblio-
theek in de provincie Utrecht op vertoon van hun pas een korting van 1,50 
euro. 

De bibliotheken in de provincie Utrecht promoten met deze en andere acties 
de meerwaarde van het lidmaatschap van de bibliotheek onder het motto 
‘schat op je pas’: de pas biedt meer dan het lenen van boeken, dvd’s en 
ander materiaal. 

De actie deze maand betreft korting op de percussievoorstelling ‘Drums 
of the World 4’ van Circle Percussion op vrijdag 18 april. Bibliothee-
kleden ontvangen 1,50 euro korting op een kaartje op vertoon van hun 
bibliotheekpas. Voor meer informatie over de voorstellingen en prijzen zie  
www.pimjacobstheater.nl en/of www.bibliotheekdebilt.nl De ‘Schat op je 
pas’-acties worden mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de pro-
vincie Utrecht.

‘Jan’ heeft in de Nederlandse taal zich behoorlijk genesteld. Met telkens weer 
een andere betekenis komen er +/- 18 ‘Jannen’  in het woordgebruik voor:

Ze staan met hun achten van links naar rechts in de volgorde van hun huisnum-
mers van hoog naar laag: Jan Soet (van nr. 57), Jan van Woudenberg junior (van 
nr. 55, wiens moeder Janneke heet), Jan van Ginkel (van nr. 47 A. Heeft een zoon 
en kleinzoon met dezelfde voornaam en een vader die zo heette), Jan van Ginkel 
junior (van nr. 47. De bruidegom. Ze hebben daar thuis ook nog een Gert-Jan, een 
Arjan en een Sjan), Jan Doornenbal (van nr. 45), Jan-Dirk van Vlastuin (van nr. 
43), Jan van de Brink (van nr. 31) en Jan van Woudenberg (van nr. 25).
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Autopuzzelrit én lekker eten
door Marijke Drieenhuizen

Om alvast in de stemming te komen voor Koninginnedag is er op 
dinsdag 29 april een Senioren-Autopuzzelrit met een afsluitende 

driegangen maaltijd in het restaurant van Dijckstate aan het 
Maertensplein in Maartensdijk.

Wilfried Schwarte (links), chef keuken restaurant Dijckstate en Henk Broek-
huizen hebben eerder samengewerkt.

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 18 april kunt u weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u 
van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen kost 
3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Afhankelijk van het aantal aanmel-
dingen kan vanaf 16.00 tot 18.00 
uur gebruik worden gemaakt van de 
kunstgrasvelden van het sportcentrum 
Olympos in de Uithof in Utrecht, 
maar er zijn ook er gesprekken met 
de gemeente De Bilt om in samen-
werking met Korfbalverenging Nova 
in De Bilt een aanbod te kunnen 
realiseren. 

Achternichtje
Jesse vertelt: ‘Mijn achternichtje heeft 
3 jaar op een wachtlijst gestaan en nu 
ze 10 jaar is heeft ze weer te maken 
met een nieuwe wachtlijst voor de 
D-jeugd. Dat kan toch niet waar zijn 
denk je dan. Dat is een van de rede-
nen geweest dan ik Hockeyplezier 
heb opgericht. Helaas kan Malou daar 
nu niet van profiteren. Maar mogelijk 
wel vele andere jonge kinderen’.
De voordelen van een hockeyschool 
zijn dat jonge kinderen na 12 lessen 
gauw in de gaten hebben of ze het 
leuk vinden. Daarna kunnen ze zich 
altijd aanmelden bij de bestaande 

clubs. Er is nu veel te weinig accom-
modatie om aan de vraag naar hockey 
te kunnen voldoen. Vooral meisjes 
staan zo in de kou. Je ziet vaak dat 
jongens van die leeftijd gaan voetbal-
len.

135 jaar ervaring
Jesse: ‘De omringende clubs stellen 
zich nu neutraal op en verlenen geen 
voorrang aan kinderen die bijvoor-
beeld straks een paar jaar hockeyple-
zier hebben doorlopen. Maar hopelijk 
gaat dat in de toekomst veranderen. 
We gaan zeker gebruik maken van 
ervaren train(st)ers van de Benjamins 
en Mini’s van de omringende clubs, 
maar willen ze daar niet weghalen! 
Het is juist een voordeel dat ze zowel 
voor Hockeyplezier als voor de eigen 
club de jongste jeugd willen blijven 
trainen. Gelukkig heb ik ook 3 Senior 
Adviseurs die samen goed zijn voor 
135 jaar Hockeyervaring’.
In september gaan de lessen van 
start. Het gaat dan om 12 lessen t/m 
november, daarna weer van maart 

t/m mei. Zo volgt de Hockeyplezier 
het hockeyseizoen. Insteek is vooral 
hockey trainen (techniek) en plezier 
maken. Competitie speelt een onder-
geschikte rol. Jesse: ‘Maar we kun-
nen natuurlijk wel een leuk onderling 
toernooitje organiseren en oefenpar-
tijtjes spelen’. 

Leerzaam
Jesse Feijtes: ‘De opstart was een 
heel leerzame periode voor me. Er 
komt altijd meer bij kijken dan je 
vooraf denkt. Ook veel administra-
tieve taken, echter dat heeft me er 
niet van weerhouden om toch door 
te zetten. Ik wil er een succes van 
maken en zo veel kinderen, die nu 
geen kans hebben bij de clubs, helpen 
aan hockeyplezier’.
Ouders met kinderen tussen de 6 tot 
10 jaar kunnen via de website www.
hockeyplezier.nl kenbaar maken dat 
ze interesse hebben via het inschrijf-
formulier. Of mail naar info@hoc-
keyplezier.nl. 

Jonge ondernemer start Hockeyschool
door Henk van de Bunt

Op de kunstgrasvelden van sportcentrum Olympos (Uppsalalaan 3, Uithof) zal er vanaf 1 september 
hockeyles worden gegeven door Hockeyplezier, een initiatief van Maartensdijker Jesse Feijtes (19), zelf al 
jaren spelend voor Hockeyclub Voordaan in Groenekan: ‘Er staan al jaren veel kinderen op de wachtlijst 
bij de verschillende hockeyclubs. Juist voor de kinderen van 6/7 jaar en 8/9 jaar wil ik hockey met plezier 

aanleren’, antwoordt hij op onze vraag naar het waarom. 

‘Ik wil er een succes van maken en zo veel kinderen, die nu geen kans hebben 
bij de clubs, helpen aan hockeyplezier’

De jeugdteams van TV Tautenburg 
hebben een nieuw clubtenue, mede 
dankzij de unieke samenwerking tus-
sen Nike, Sporthuis Dook, Tennis-
school Paul de Bruin en de tennisver-
eniging. De competitie duurt tot eind 
mei en wordt gespeeld op de zaterdag, 
zondag en woensdagmiddag (m.u.v. 
de eerste 2 weken in mei). Mogelijk 
zijn de teams met hun nieuwe outfit 
extra succesvol.

Nieuw clubtenue voor jeugdteams

Wilfried Schwarte, chef keuken 
Dijckstate, en Henk Broekhuizen 
hebben eerder samengewerkt. Bei-
den gaan ze ervoor om mensen te 
plezieren. Als daarbij ook nog het 
restaurant gepromoot kan worden 
is dat mooi meegenomen.

Senioren-Autopuzzelrit én lekker eten
De puzzelrit zal, mits de goede 
route wordt gevolgd, ongeveer een 
uur duren. Onder de deelnemers 
worden waardebonnen verloot. 
Henk Broekhuizen: ‘We hebben 
al aardig wat aanmeldingen, maar 
er zijn hier in Dijckstate en Tou-
tenburg ook mensen die wel mee 
willen, maar niet meer autorijden. 
Mochten er mensen zijn die hen 
willen rijden dan kunnen ook zij 
contact met ons opnemen’. 

Na de puzzelrit wordt er wat gedron-
ken in Dijckstate en kan er om vijf 
uur aangeschoven worden voor het 
speciaal samengestelde driegangen 
diner. Wilfried Schwarte wil nog 
niet kwijt wat er op het menu zal 
staan; het is afhankelijk van het 
aantal deelnemers en de beschik-

baarheid van dagverse producten. 
Wilfried Schwarte: ‘Het gaat goed 
met ons restaurant. Vorig jaar was 
het nog een beetje dubieus of we 
door zouden kunnen gaan op deze 
manier, maar het loopt nu goed 
en we zijn al weer nieuwe plan-
nen aan het maken. Elk weekend 
wordt deze ruimte wel afgehuurd 
voor het vieren van een feest of een 
verjaardag. We zijn ook bezig met 
het opstellen van een kleine kaart, 
voor bijvoorbeeld een omeletje of 
een tosti, maar we zijn ook aan het 
onderzoeken hoe we het geheel 
wat gezelliger kunnen maken. We 
mogen dus verbouwen en zijn druk 
om een goed plan op papier te krij-
gen. Gelukkig beschikken we over 
een hele grote groep vrijwilligers 
die ons helpen met onze activitei-
ten. Zonder hun hulp zou dit alle-
maal niet mogelijk zijn’.
Deelname aan de Senioren-Auto-
puzzelrit en het diner kost 15 euro 
per persoon. Aanmelden kan bij 
de medewerkers van de keuken, 
ook bereikbaar via telefoonnummer 
0346 217323 of bij Henk Broekhui-
zen 0346 212288

Vanaf september 2007 zijn 15 jon-
geren elke woensdagavond naar de 
Jeugd Eerste Hulpcursus gekomen 
om daar te leren hoe ze eerste hulp 
bij ongelukken kunnen verlenen. De 
cursus werd georganiseerd door het 
Rode Kruis afd. De Bilt. Het werd 
wederom een succes met als apothe-
ose afgelopen woensdag de diploma-
uitreiking. 
In een cursusjaar worden de vaardig-
heden voor het verlenen van eerste 
hulp aangeleerd. Ook leert men hoe 
het menselijk lichaam in elkaar zit. 
Om het geleerde ook in praktijk te 
brengen waren er een aantal ongeval-
len geënsceneerd bij een autoschade-
herstelbedrijf. De ‘slachtoffers’ speel-
den hun rol met verve, waardoor het 
soms bijna echt leek!

Het Rode Kruis geeft al veel jaren 
Jeugd EHBO-cursussen. Ook na de 
A- en Bcursus blijven er jongeren 
geïnteresseerd in het werk van het 
Rode Kruis. Dit bestaat niet alleen 
uit ‘EHBO’, ook zorg aan de hulpbe-
hoevende medemens maakt daar deel 

van uit; vandaar dat op het lespro-
gramma ook een aantal verzorgings-
lessen staan. 

Mobieltje
Sinds vorig jaar geven de jongeren 
ook zelf les. Ze geven mobieltjesles 

aan mensen die de werking van hun 
mobiele telefoon niet goed beheer-
sen. En dit zijn zeer zinvolle avon-
den gebleken! In september wordt 
er weer gestart met nieuwe Jeugd 
Eerste Hulpcursussen. Iedereen die in 
het voorjaar van 2009 elf jaar wordt 
is welkom. De geslaagde jongeren 
kunnen een vervolgopleiding starten. 
En ook jongeren vanaf 15 jaar zijn 
welkom. Meer informatie: AvanHee-
ringen@gmail.com

Jeugd EHBO-diploma’s 
uitgereikt

De geslaagden voor Jeugd Eerste Hulp A: Dirk Jan van Ginkel, Mathilde 
Meerkerk, Jonathan van Ginkel, Trudy de Boer, Jos Landwaart, Elseline Vis-
ser, Coen Horst, Gerben Knapen, Gerco van Ginkel, Gerbert Copier, Caroline 
Versteeg, Corné van Voorst en Arie Pieter Slootweg staan met 
de geslaagden voor Jeugd Eerste Hulp B: Jalissa Beishuizen en Erik de Wilde 
en hun begeleiders Annelies van Heeringen, Arie Griffioen en Cora Lam voor 
Dijckstate waar de opleidingen werden verzorgd.



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

Spelletjesmiddag Sojos
Vandaag woensdag 16 april zijn alle 
basisschoolkinderen vanaf 6 jaar 
weer welkom op de tweewekelijkse 
spelletjes- en knutselmiddag van 
Sojos. Er wordt uiteraard weer een 
superleuk programma aangeboden 
door Guner, de tijdelijke vervan-
ger van Hassan. Uiteraard zijn ook 
de vaste vrijwilligers weer van de 
partij. 
Deelname aan de middag is gratis. 
De middag begint om 14.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. De erop volgen-
de middag is op woensdag 7 mei.

Sportbus 
Morgen donderdag 17 april zal de 
sportbus van ‘Sport Mee de Bilt’ 
weer in Maartensdijk neerstrijken op 
het schoolplein aan de Nachtegaal-
laan tussen 15.15 uur en 17.00 uur. 
De sportbus bevat allerlei spelma-
terialen die door de kinderen en de 
oudere jeugd gratis en onder bege-
leiding van Marlon gebruikt kun-

nen worden. Denk 
bijvoorbeeld aan 
allerlei balspellen, 

maar ook bijv. stelt-
lopen of eenwieler. Bij slecht weer 
zijn de kinderen welkom in Sojos 
waar het sportbus team een alterna-
tief programma zal aanbieden..

Donderdag 17 april geen inloop
In verband met de jaarlijkse uitwis-
seling van Groenhorst leerlingen met 
leerlingen uit het Poolse Miciesco 
en het daarvoor georganiseerde slot-
feest op donderdag 17 april zal er op 
die dag ’s avonds geen inloop zijn 
in Sojos.

Kom naar de Kids Only Disco
A.s. vrijdag 18 april is er weer een 
Kids Only Discoavond in Sojos. De 
disco is bedoeld voor kinderen van 
8 tot 13 jaar en de entree bedraagt 
1 euro. 
Uiteraard zullen de meeste vaste 
onderdelen weer aan bod komen, 
zoals stoelendans, danswedstrijd, 
limbodansen, Idols, loting en natuur-
lijk weer een sneeuwbaldans. De 
avond duurt van 19.00 tot 21.30 uur 
en de entree is 1 euro. De volgende 
Kids Only is op 2 mei.

Cursus Weerbaarheid in Sojos
Op woensdag 17 september 2008 
start in Sojos (i.s.m. Sport Mee De 
Bilt) weer een cursus ‘Weerbaarheid’ 
voor kinderen van 10 tot 12 jaar.
In deze cursus leren we je veel 
over onderwerpen zoals pesten en 

nee leren zeggen en hulp vragen. 
Maar we doen ook allerlei oefenin-
gen waarvan je sterker wordt. Op 
het eind sla je zelfs een plankje door! 
Heb je zin om mee te doen? Deelna-
mekosten bedragen 40,- euro voor 8 
lessen van anderhalf uur (met U-pas 
20,- euro).
Inschrijven kan rechtstreeks bij 
Sojos, tel. 0346 210337 (evt. inspre-
ken op het antwoord apparaat) of 
per email: sojos_sjjm@hotmail.com 
, beide onder vermelding van naam, 
adres, leeftijd, telefoonnummer en 
emailadres. Zorg dat je er snel bij 
bent, want er zijn maar een beperkt 
aantal plaatsten beschikbaar. Jongens 
en meisjes krijgen gescheiden les en 
wel op de volgende tijden: jongens 
op woensdagmiddag van 16.15 tot 
17.45 uur en meisjes op woensdag-
avond van 18.15 tot 19.45 uur. 
De cursus wordt uitgevoerd vol-
gens de methodiek van ‘Het Marietje 
Kesselsproject (MKP)’. Het MKP is 
een preventieproject met als doel is 
het vergroten van de weerbaarheid 
bij kinderen om te voorkomen dat zij 
slachtoffer worden van machtsmis-
bruik of zich hieraan schuldig (gaan) 
maken. De docenten zijn specifiek 
voor dit project geschoold. Doordat 
de meisjes en jongens gescheiden 
les krijgen is er minder schaamte 
en meer veiligheid en eerder (h)
erkenning. Dit maakt het praten over 
moeilijke en kwetsbare onderwer-
pen makkelijker. Zowel de jongens 
als de meisjes oefenen in fysieke 
en mentale weerbaarheid maar de 

accenten (kunnen) verschillen.
De leerlingen die de cursus reeds 
gevolgd hebben geven aan meer 
zelfvertrouwen te hebben gekregen, 
minder bang te zijn en beter te 
weten wat ze kunnen doen in nare of 
bedreigende situaties. Ook kunnen 
ze beter de grenzen van een ander 
waarnemen en vooral jongens vin-
den het minder ongewoon om over 
gevoelens te praten. 

Snelcursus Spaans in Sojos
Sojos wil de jeugd van Maartensdijk 
en de Bilt een stoomcursus Spaans 
aanbieden. Deze cursus zal worden 
gegeven door Pablo. Pablo komt uit 
Spanje en is daar jongerenwerker. 
Hij werkt daar vooral in probleem-
wijken en doet er ook onderzoek 
naar.
Pablo is nu al een jaar in Nederland. 
Hij geeft op scholen Spaanse lessen. 
Zijn lessen zijn net even anders dan 
wanneer je les zou volgen op een 
opleiding. Pablo werkt vooral met 
praktische oefeningen. Zo zet hij de 
leerlingen gelijk in een rollenspel 
situatie en laat de leerlingen met 
elkaar uitproberen wat ze hebben 
geleerd die dag. Hij meent namelijk 
dat de praktijk vaak afwijkt van 
wanneer je alleen vanuit een boek 
leert en de grammatica onder de 
knie moet krijgen. Buiten op straat 
wordt namelijk ook vaak ‘slang’ taal 
gebruikt. Pablo wil 10 keer op zater-
dag middag van 16.00 tot 17.30 uur 
in Sojos zijn Spaanse lessen geven. 
De kosten zijn 1,50 euro per les (15 

euro in totaal, te voldoen aan het 
begin van de lessenreeks). Inschrij-
ven kan rechtstreeks bij Sojos, tel. 
0346 210337 (evt. inspreken op het 
antwoordapparaat) of per email naar 
sojos_sjjm@hotmail.com. Beide 
onder vermelding van naam, leeftijd 
en telefoonnummer. De eerste les is 
op 19 april.
 
Voetbaltoernooi Sojos
Net als ieder jaar organiseert het jon-
gerenwerk in Maartensdijk (Sojos) 
i.s.m. Sport Mee De Bilt weer een 
wijkvoetbaltoernooi voor jongeren 
tussen de 14 en 18 jaar. Het toernooi 
vindt plaats in de meivakantie en 
wel op vrijdag 2 mei tussen 12.00 en 
17.30 uur.
Dit jaar vindt het toernooi plaats 
bij voetbalvereniging FC De Bilt. 
De teams bestaan minimaal uit 6 
en maximaal uit 8 personen met 
minimaal 1 begeleider en spelen 
6 tegen 6 op een half veld met 
kleine doelen. Heb je zin om mee 
te doen (het toernooi is nadruk-
kelijk ook bedoeld voor meiden), 
geef je dan snel op (voor 20 april). 
Deelname is gratis ! Dus ben je tus-
sen de 14 en 18 jaar, dan kun je je 
als team of als individu inschrijven 
via e-mailadres sojos_sjjm@hot-
mail.com . Vermeld hierin je naam, 
leeftijd, telefoonnummer en of je 
je met een team aanmeldt of indivi-
dueel (je kunt dan met een incom-
pleet team meedoen).Heb je nog 
verdere vragen, bel dan met Joey op  
06 17449407.

loodsen, boerderijen. Vlotte 
afwikkeling gegarandeerd. Tel. 
0346-281558

Fietsen/Brommers

Mountainbike voor- en achter-
vering opknapper. €45,-. Tel. 
0346-213193

BMX fiets kleur zwart/zilver 
i.z.g.s. €65,-. Tel. 0346-213778

Personeel Aangeboden

Hulp in huishouding aangebo-
den in Holl. Rading Ref. moge-
lijk. Tel. 020-6980320

Voor al uw SCHILDER- en 
behangwerkzaamheden. Bel 
0348-444555/06-29484690. 
Kijk op 
www.moss-schilderwerken.nl

Diversen

GARAGEVERKOOP t.b.v. 
Polen zat. 19 april 10.00-15.00 
uur curiosa servies-, speelgoed. 
Achterw. weg 50, M’dijk

Klik ook eens op www.aukje-
huisman.blogspot.com

Voor de verzamelaar: suiker-
zakjes, postzegels, telefoon-
kaarten. Gratis af te halen. Tel. 
0346-212969

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

Outlet vloerbedekking , 
prijzen v.a € 5,00 per m2 ,  
www.mevoshop.nl
of bel 06-30186342
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Gratis af te halen: ruim 80 
oranje terrasstenen. Tel. 
0346-214410

Korfbalbroek maat S en 36. 
€3,- p.s. Tel. 0346-214178

Rucanor sport sandaal 
blauw maat 39. €7,-. Tel. 
0346-214178

Gratis af te halen: Filmprojector 
ALL-8 en videorecorder 
samsung type VXK 300 z.g.a.n. 
Pr. W. Alexanderplantsoen 47, 
M’dijk.

Uitklapbare grenen tafel 
120x82 of 1685x82. €45,-. Tel. 
0346-211990

Konijnenhok bestaande uit een 
binnen- en buitenverblijf + 
losse buitendeuren. €25,-. Tel. 
0346-211360

Droogmolen Aluminium 
Brabantia 50 L. €35,-. Tel. 
035-5771462

Gratis af te halen ca. 350 grij-
ze stoeptegels 30x30 cm. Tel. 
06-25204057.

Frituurpan. €10,-. Magnetron 
€10,-. Tel 06-29506849.

Senseo koffieapparaat. 
€35,-. Centrifuge. €10,-. Tel. 
06-29506849.

D.E. Koffiezetapparaat. 
€25,-. Waterkoker. €7,50. Tel. 
06-29506849

Eenpersoonsbed met bodem-
plaat 90x200 cm. €20,-. 
Ouderwetse koperen fietspomp. 
€20,-. Tel. 06-44420668

Te koop gevraagd

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, 

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

✄ 

Moe?? Maak  uw binnenkantje  eens schoon.!! De  uitstekende  
en verantwoorde  voeding  van  HERBALIFE, vol vitaminen en 
mineralen, geeft u een voldaan gevoel. 
Gratis  vet meten en begeleiding. Wiena Vink    tel. 0346-571377   
www.herbalifevink.nl   e-mail: vink-herbalife@filternet.nl 

FIETS SERVICE CENTRUM MAARTEN V. DIJK
GRUTTOLAAN 18 Tel.0346-212267
Is aanwezig Ma.t/m Vr. 16.00-20.00 Za.9.00-17.00 Onderdelen 
uit voorraad leverbaar 90% reparaties (ook op afspraak) dezelfde 
dag klaar. Levering alle merken NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

Compleet inboedelverkoop a.s. zaterdag 19 april van 10.00-14.00 
uur op de Prinses Margrietlaan 40 te M’dijk Tel 06-29506849

Vóór de zomervakantie een gezonder, slanker en vitaler 
lichaam! Zie www.hoejeeet.nl, kenmerk enny.boogaard. Als je 
weet hoe je eet, hoef je nooit je meer op dieet! Informatie op 
afspraak: 0346-212687 of em.boogaard@planet.nl

U zorgt voor kinderen, wij zorgen voor u. Kinderopvang Op 
Maat is op zoek naar GASTOUDERS voor kinderopvang in het 
huis van de gastouder of bij de ouders thuis. Welkom bij ons 
open huis op 22 april van 10.00-11.30 en van 19.30-21.00 uur. 
Tel. 030-2202350

Gediplomeerd verzorgende met de vut + auto biedt zich aan 
als gezelschapsdame bijv. boodschappen, ziekenhuisbezoek en 
dergelijke. eventueel licht verzorgend werk. Tel. 0346-281722

Adverteren 
in de Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

Searching for Talent 
Ben jij tussen de 15 en 23 jaar? Kun jij dansen, 
rappen, goochelen, zingen of misschien wel iets 
heel anders en wil je dat in groepsverband of 
alleen aan je familie of vrienden op een echt 
podium laten zien? Schrijf je dan zo snel moge-
lijk in voor Searching for Talent! 
Er zijn drie avonden dat je jou ding kunt doen 
op het podium in de W4: de vrijdagavonden 
18 april, 16 mei en 20 juni. Inschrijven voor 
Searching for Talent kan bij Linda Bouman 
en Marten Kops op het e-mail adres contest.
bpop@gmailcom. Voor meer informatie kijk op  
www.b-pop.nl.

Sojosagenda
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Vrijdagavond was het druk aan de 
Lindelaan. Met zo’n 1.500 toe-
schouwers, waaronder het voltallige 
gemeentebestuur, was er veel sfeer in 
de Biltse streekderby tussen Voordaan 
en SCHC. Het overgrote deel van de 
wedstrijd was het verschil op het 
veld niet groot maar op de cruciale 
momenten was het technisch surplus 
van SCHC doorslaggevend en won 
deze het van de inzet van Voordaan. 
De 1-4 nederlaag was dan ook een 
logisch eindresultaat. Het Voordaan 
doelpunt werd gemaakt door Sander 
Collewijn,

Zondag was er een kans in Den 
Haag tegen HGC en lange tijd was 
Voordaan in de race voor de punten.
Voordaan had na de nederlagen de 
afgelopen weken een meer verdedi-
gend strijdplan uit de kast gehaald. 
Niet mooi mee hockeyen met de 
vaak technisch betere tegenstanders 
om dan toch te verliezen. Nee, lijfs-
behoud is nu het devies. Het hoeft 
niet meer mooi, het resultaat is nu het 

enige dat telt. Zondag had HGC in elk 
geval zijn handen vol om Voordaan 
te verslaan. Helaas voor de ploeg 
uit Groenekan stond er na zeventig 
minuten een 3-1 overwinning voor de 
thuisploeg op de borden.

Met een versterkt middenveld en 
slechts twee spitsen opende Voordaan 
de wedstrijd. HGC had duide-
lijk moeite met dit concept en kon 
weinig afdwingen. Na 20 minuten 
kwam HGC wel op voorsprong door 
een benutte strafcorner van Bram 
Lomans, 1-0. Voordaan raakte echter 
niet van streek en kwam verdiend op 
1-1 door Derek Hazenberg. Een bal 
bleef liggen in de cirkel en Hazen-
berg haalde verwoestend uit met zijn 
backhand. Hard vloog de bal in de 
kruising achter de kansloze doelman 
Guus Vogels.

Na rust een aantal omzettingen aan 
HGC kant die resultaat hadden. 
Voordaan kwam meer onder druk te 
staan maar hield stand. Vooral verde-

diger Steven Bots speelde een opval-
lende wedstrijd en was op rechtsach-
ter zeer goed op dreef. Hij kon echter 
niet voorkomen dat uit de derde cor-
ner van de wedstrijd Bram Lomans 
2-1 maakte. Voordaan was nog niet 
verslagen en behield uitzicht op een 
goed resultaat. Na de 3-1 van Connor 
Grimes was het echter over.

Coach Rob Haantjes:’We kunnen er 
zeker in blijven als we maar blijven 
geloven. We spelen goed maar dwin-
gen te weinig af en hebben de laatste 
wedstrijden ook het geluk niet aan 
onze zijde. Met nog twee wedstrijden 
voor de boeg is alles mogelijk!’

Concurrent Pinoké verloor met 3-2 
door twee strafballen in de laatste 
vijf minuten bij Laren, de ploeg van 
Rob Bianchi de coach van Voordaan 
volgend jaar. Zondag speelt Voordaan 
uit tegen Rotterdam dat verassend 
thuis verloor van Kampong en de 
punten broodnodig heeft om op play 
off positie te blijven.

Voordaan verliest in dubbel weekend 
Voor Voordaan begint de tijd te dringen. Met nog drie wedstrijden te gaan moet er minimaal een keer 

worden gewonnen om rechtstreekse degradatie te ontlopen. 

Rik van Doesburg in actie.

Ook voor de jeugd
Alweer voor de zeventiende keer 
organiseert volleybalvereniging 
Salvo 67 uit Maartensdijk het ´Jan 
Hop´- toernooi. Dit jaarlijks terug-
kerende sportieve festijn, dat open 
staat voor elk bedrijf -, familie -, 

vrienden -, sport - of buurtclubje uit 
de regio, wordt dit jaar op 31 mei 
a.s. gespeeld en wordt mede mogelijk 
gemaakt door een financiële bijdrage 
door het Fonds Sportbevordering de 
Bilt. Men kan met collega’s, familie, 
vrienden of buurtgenoten vlak voor 
de zomervakantie lekker met elkaar 
een balletje slaan, wat bijpraten in 
de bar van De Vierstee en na afloop 
genieten van een hapje eten door als 
team in te schrijven!
Dit jaar wordt voor de derde keer ook 
een toernooi voor de jeugd georgani-
seerd. In de ochtenduren van 10.00 
uur tot ongeveer 12.30 uur zullen 
verenigingsjeugdteams in de catego-
rieën mini’s en 12-13 jarigen tegen 
elkaar in het strijdperk kunnen treden. 
De deelname aan dit jeugdtoernooi is 
gratis. Houdt hiervoor de website van 
Salvo in de gaten.

Ouderen
Het middagtoernooi voor de ouderen 
kent een recreantenpoule, een poule 

voor gevorderden en een poule voor 
competitiespelers. Per team van 6 
personen geven wij de voorkeur aan 
teams met 2 vrouwen in het veld. 
De eerste wedstrijden beginnen rond 
13.00 uur, de prijsuitreiking is rond 
17.30 uur, gevolgd door een heer-
lijke Chinese maaltijd en een lekker 
muziekje.

Het aantal teams dat mee kan doen is 
gemaximeerd op 20; dus een snelle 
aanmelding kan nuttig zijn. De kos-
ten per team bedragen 45 euro. Dit 
bedrag is inclusief een maaltijd voor 
7 personen. Extra maaltijden voor 
meegekomen familie of vrienden zijn 
à 6 euro te bestellen.

Aanmelden
De aanmelding sluit op 15 mei 2008 
en kan bij Ad Nieuwenhuis, Orto-
laan 28, 3738 EW Maartensdijk, 
tel. 0655508733, via de website van 
Salvo www.salvo67.nl of via email: 
adenanjo@orange.nl

10 jaar klaverjassen in
Dijckstate

door Marijke Drieenhuizen

Tien jaar geleden is Gijs de Heer, zelf enthousiast klaverjasser, 
begonnen met een tweewekelijkse klaverjascompetitie in het restaurant 
van Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk. Gemiddeld zijn 
er iedere keer zes ‘tafels’ bezet (24 aanwezigen), waarbij de maatjes 
samen het kaartspel spelen. 

Tien jaar geleden bedroeg het inschrijfgeld 3 1/2 gulden. In die tijd is het 
eigenlijk niet echt verhoogd: per keer wordt nu 2 euro betaald. Daarvoor 
krijgen de deelnemers tweemaal koffie of thee en dingen ze mee naar een 
leuke prijs. Sinds een aantal jaren heeft Gijs de Heer de steun bij de orga-
nisatie gekregen van Jan van Tricht. Als er niet voldoende spelers zijn doen 
ze zelf graag mee. 

Jubileum
Donderdag 9 april vierden de klaverjassers het tienjarig bestaan met een 
feestelijk opgezette wedstrijd. Zeven ‘tafels’ waren bezet en de kaarten 
gingen vlot over de tafel. Naast leuke prijsjes voor alle deelnemers was er 
ook eremetaal te winnen. De spelers komen niet alleen uit Maartensdijk; er 
zijn ook spelers uit Westbroek, Utrecht, Eemnes, Bilthoven en Utrecht. De 
oudste deelnemer is mevrouw van de Kolk; zij is 88 jaar en komt nog steeds 
met de auto uit Bilthoven. Gijs en Jan geassisteerd door Jenny Gardeniers 
voor de koffie, hopen nog lang door te gaan. Woensdag 23 april wordt deze 
editie afgesloten. Op 10 september wordt er dan weer gestart met een nieuw 
seizoen. Nieuwe deelnemers worden altijd enthousiast ontvangen.

Jan van Tricht (links) en Gijs de Heer staan meestal op de achtergrond. Zo 
nodig vullen zij het gezelschap kaartvrienden aan.

Brandweer Groenekan door 
Afgelopen zaterdag heeft de brandweer van Groenekan een fraaie 2de plaats 
gehaald bij de provinciale wedstrijden van het ABWC (Algemeen Brandweer 
Wedstrijd Comité). De wedstrijden werden gehouden in Kockengen.
Brandweerwedstrijden worden gehouden om de geoefendheid van de brand-
weer te verbeteren en te waarborgen. Het wedstrijdelement geeft er een stuk 
motivatie aan.

Groenekan deed in Kockengen mee aan de 112-klasse; dwz: de oefening die 
gedaan moest worden is gebaseerd op alledaagse meldingen die de brandweer 
tegen kan komen. Zaterdag was er de melding van een (gesimuleerde) brand 
in een woonhuis, ontstaan door het afbranden van verf in het trappenhuis. 
Hierbij was de bewoonster gevlucht naar het balkon en was haar man op de 
begane grond onwel geworden door de ingeademde rook. De brandmelding 
werd gedaan door een medewerker van de gemeente die samen met een col-
lega in een aangrenzende schuur met rioleringswerkzaamheden bezig was. 
Zijn collega in de schuur was door de riooldampen onwel geworden en moest 
ook door de brandweer worden gered. Voor dit hele scenario hadden de deel-
nemende ploegen max. 40 minuten de tijd; een hele klus.
Door het behalen van de 2de plaats mag de Groenekanse brandweer door naar 
de volgende ronde op zaterdag 7 juni. Dit zijn gewestelijke wedstrijden.

Volleybaltoernooi voor
families en bedrijven

De Groenekanse brandweer in hoger sferen.



Natuurlijke aromatherapie
Zaterdag 19 april a.s. van 10.00 tot 16.00 uur brengt Jetske een bezoek bij 
GroenRijk Hollandsche Rading. Jetske maakt eigenhandig crèmes en heil-
zame oliën, van kruiden, bloemen en planten, helend voor huid, lichaam en 
geest, o.a. antiveroudering crème, hand/voet crème en lippenbalsem. Men 
kan bij haar terecht voor huidproblemen zoals psoriasis en eczeem.
Zij maakt een psoriasis/eczeemcrème die echt werkt. Ook maakt zij pro-
ducten voor pijnlijke spieren en gewrichten, zoals bij reuma, artrose en 
fibromyalgie en ook voor hoofdpijn en migraine. Haar aromatherapie helpt 
o.a. bij slapeloosheid, stress, depressie en overgangsklachten. Al in de verre 
oudheid gebruikte men de essentiële olie uit de kruiden, bloemen en planten 
voor het genezen van kwalen. Voor vragen tel. 06 42364491.
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Deze maand:

Heldere Kippensoep
*

Boeuf Stroganoff
*

Soesjes met warme chocoladesaus
€ 17.50

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag en Donderdag : 16.00 – 22.00 uur
Vrijdag en Zaterdag : 16.00 – 23.00 uur

Zondag : 15.00 – 22.00 uur

Bistro De Egelshoek

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

Animal Factory is ontstaan toen 
Mariëlla in 2005 de hondenloopplank 
ontdekte: ‘Tegenwoordig hebben 
mensen vaak grote, hoge auto’s en 
ook grote honden. Zo’n grote hond in 
een hoge auto krijgen, is lastig. Ook 
de hond uit de auto tillen geeft vaak 
last van de rug. Met de hondenloop-
plank gaan de honden makkelijk in 
en uit de auto’. De loopplank wordt 
door Mariëlla geïmporteerd en is 
bestemd voor de Benelux. De groot-
handel werd al snel uitgebreid met 
een breder assortiment: ‘easy dog’, 
een schokabsorberende hondenriem, 
die zowel voor hond als baasje het 
uitlaten makkelijker maakt. ‘En op 
de fiets is het super’, vertelt Mariëlla. 
Een ander product is een zwemvest 
voor de hond: ‘Veel mensen nemen 
hun hond mee op de boot, maar een 

hond kan niet zolang zwemmen en 
heeft dan een zwemvest hard nodig’, 
aldus Mariëlla. Kleding voor honden 
verkoopt Animal Factory, om de hond 
schoon te houden, maar ook kleding 
voor mensen die aan hondensport 
doen. Tassen waarin honden en kat-
ten gedragen kunnen worden en zelfs 
tenten waarmee met de hond gekam-
peerd kan worden. ‘We willen wel 
dat onze producten functioneel zijn’, 
benadrukt Mariëlla, ‘voor bling bling 
hoef je bij ons niet te zijn’. 

Handel zit in het bloed
Voordat Mariëlla Animal Factory 
opzette, had ze een webwinkel in 
hondenspullen. De webwinkel heeft 
ze inmiddels verkocht. Hoewel Mari-
ella van Brenk opgroeide in Maar-
tensdijk op de boerderij en ze nu ook 

tussen de dieren(-spullen) zit, heeft 
een deel van haar carrière zich afge-
speeld in de wereld van de automati-
sering, waar ze als accountmanager 
werkte. ‘Dus ook in de verkoop, de 
handel, net als nu’, lacht Mariëlla, 
‘handel zit in mijn bloed, mijn vader 
was veehandelaar’. Voor Animal Fac-
tory is Mariëlla veel op pad: naar 
beurzen, in binnen- en buitenland en 
naar (mogelijke) afnemers van haar 
producten. Haar bedrijf is nu nog 
gevestigd op de bovenverdieping van 
haar huis, waar Mariëlla en haar man 
sinds zes jaar wonen. Het is de bedoe-
ling dat het kantoor verhuist naar de 
grote schuur achter het huis, waar een 
bovenverdieping op gebouwd wordt. 
Met de ontwikkeling van het bedrijf 
worden steeds meer medewerkers aan 
getrokken. Mariëlla is niet de enige 

met een bedrijf aan huis: haar man 
Huub Goossens is gestart met een 
onderneming in beveiliging. Bij hun 
huis aan de Voordorpsedijk in Groe-
nekan is de invloed van Huub goed te 
merken: overal camera’s, zelfs één in 
de woonkamer, waar alles rondom het 
huis wordt geregistreerd. Zelfs een 
drachtige pony in de schuur wordt zo 

in de gaten gehouden. Want dieren 
blijven nog steeds een grote passie 
van Mariëlla: naast de Sennenhonden 
zijn er honden, katten en pony’s te 
vinden op het erf.

Wie meer informatie wil over Animal 
Factory kan kijken op de website: 
www.AnimalFactory.nl.

Ondernemers aan de Voordorpsedijk
door Sylvia van der Laan

Twee grote Sennenhonden rennen enthousiast naar het hek als bezoekers zich aanmelden bij de intercom. 
De honden hebben een opvallend hesje aan en dat geeft direct al een beeld van de producten die geleverd 

worden door Mariëlla van Brenk, eigenaar van Animal Factory.

Marielle en Huub geven een demonstratie.

Aan de quiz werd door velen deelge-
nomen. Renate Steenwijk van Land-
winkel De Tolboom verklapte bij 
het opruimen, dat het Charleroikalf 
80 kilo weegt en op de markt 1000 
euro op zal brengen. Een gewoon 
kalf van een melkkoe brengt onge-
veer 250 euro op. Dit kalf is van een 
goed ras vleeskoeien en brengt dus 
veel meer op. 

De volgende pleinactiviteiten van de 
activiteitencommissie van de winke-
liersvereniging zijn alweer gepland. 
Op zaterdag 17 mei is er een Coun-
try Fair, waarbij een aantal winke-
liers ook daadwerkelijk dingen zal 
doen. Zo zal Wim Landwaart iets 
maken met aardbeien en asperges, 
Jannet Rijksen gaat plantenbakken 
vullen en Johan de Zeeuw van de 

C100 zal waarschijnlijk appeltaar-
ten gaan bakken. De week erop is 
er een Schaapscheerderfeest met 40 

schapen en zal ook het spinnen van 
de wol geshowd worden [MD].

Zij praatten waarschijnlijk over koetjes en kalfjes.

Kleinveemarkt voor herhaling vatbaar
Het was wel droog, maar ook erg fris. Toch kwamen er gelukkig veel toeschouwers even kijken op de 

Kleinveemarkt op het Maertensplein in Maartensdijk. 

De Katholieke Bond voor Ouderen 
(KBO) organiseert op woensdag 
23 april a.s. (vertrek vanuit De Bilt 
rond 08.40 uur) een busreis naar het 
Streekmuseum De Acht Zaligheden 
in het Brabantse Eersel. Er is een 
presentatie in het museum, waarvan 
de doelstelling is zowel de bezoeker 
als de streekbewoner, die geïnteres-
seerd is in de geschiedenis van het 
nabije verleden, een indruk te geven 

van het agrarische leven van ca. 1850 
tot ca. 1950. Dit alles toegespitst op 
de Kempen en vooral op dat gedeelte, 
dat ‘De Acht Zaligheden’ genoemd 
wordt. Daarna is er de gelegenheid 
om in het museum rond te kijken. 
Vervolgens vertrekt de bus voor het 
eerste gedeelte van het Teutenroute. 
Deze voert langs abdijen, watermo-
lens en oude gehuchten van de Bel-
gische Kempen. Om ongeveer 13.00 

uur zal er in het Belgische Turn-
hout een goed verzorgde koffietafel 
met warme krieken (kersen) worden 
voorgeschoteld. Onder leiding van 
een gids zal een rondrit door Turn-
hout worden gemaakt, waarna men 
op eigen gelegenheid nog een uurtje 
in het oude centrum kan vertoeven. 
De thuiskomst is rond 19.00 uur in 
De Bilt gepland. Ook voor niet-leden 
zijn er mogelijkheden hier aan deel 
te nemen. Aanmelden hiervoor kan 
telefonisch bij de heer Gerritse, tel. 
030 2286483.

Met de KBO naar De Acht Zaligheden

Proef de lente op landgoed Oostbroek in De Bilt! Op zaterdag 19 april houdt 
Het Utrechts Landschap hier van 10.00 tot 16.00 uur een fleurige Voorjaars-
markt. In en rond ’t Winkeltje van Het Landschap is voor jong en oud van 
alles te doen. Toegang en parkeren zijn gratis. Op de Voorjaarsmarkt kunt u 
planten van het seizoen kopen. Ook kunt u er terecht voor zaden, kiemen en 
groente- en kruidenplantjes. Er zijn kruidenverzorgingsproducten te koop 
en rond het gezellige terras kunt u genieten van diverse lekkernijen. Tevens 
kunt u hier kennis maken met wildernisvlees. Onder begeleiding van Atelier 
PenP kunnen volwassenen en kinderen een porseleinen bordje beschilderen. 
Dit kost 5 euro per persoon. Kabouter Pierelier speelt voor kinderen van 
3 tot en met 6 jaar een leuke en leerzame voorstelling. Deze voorstelling 
begint om 12.00 uur en om 14.00 uur en is gratis. In de knutseltent kunnen 
kinderen vanaf 6 jaar een doosje beschilderen en inzaaien met tuinkers of 
bloemenzaad. Ook kunnen zij hier tekenen en schilderen. 

Voorjaarsmarkt bij ’t Winkeltje 

250 gr.      3,49
Proeftijd voor ons huismerk

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Verse
Zalm filet'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan, www.naastdeburen.nl

Do.
17-4

9,95Peper entrecôte met
kruidenboter

Do.
24-4

Woe.
23-4

Do.
01-05

Woe.
30-04

Woe.
16-4

12,50Gebakken sliptongen

Gebakken zalmmoot met 
kruidenrijst
Kangoeroe striploin met 
pepersaus

9,25

9,50

Koninginnedag

Div. maaltijd salade's

gesloten!

9,50
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