
Henk van Gend vertegenwoordigt de 
inwoners van De Bilt in de vlieg-
veldcommissie Milieuhygiëne en 
Rob Klaassen participeert al sinds de 
oprichting in 1978 in de vliegveld-
commissie Milieuhygiëne namens 
de natuur- en milieuorganisaties als 
laatste der Mohikanen: ‘Ik werd 
gevraagd door de gemeente Maar-
tensdijk omdat Henk van Gend en 
ik ons vanaf midden jaren ’70 ons 
met het geluidhinderprobleem ver-
oorzaakt door A27 bezig hielden. Ik 

was toen lid en Henk plaatsvervanger. 
Samen zijn we altijd op dit gebied 
samen nauw opgetrokken. Toen eind 
jaren ’90 de natuur- en milieuorgani-
saties mij vroegen of ik namens hen 
in de commissie wilde gaan zitten is 
Henk door de gemeenteraad in mijn 
plaats benoemd’.

Veranderingen
Henk van Gend vindt dat veel in 
goede zin is veranderd. Stonden in 
de beginperiode de vlieglobby tegen-

over de gemeenten en inwonerverte-
genwoordigers vaak als kemphanen 
tegenover elkaar, in de loop der tijd is 
deze houding ten goede gekeerd. Van 
alle kanten is ingezien dat het van het 
allergrootste belang is dat er geza-
menlijk wordt opgetrokken en dat 
onderlinge tegenwerking alleen maar 
verliezers kent. Bovendien werkt het 
bestuur van het vliegveld er hard 
aan dat de vliegers zich goed aan de 
regels houden zodat er zo min moge-
lijk klachten komen. De luchtvloot 
produceert aanzienlijk minder geluid 
en het aantal klachten is navenant 
gedaald. Verbeteringen zijn altijd nog 
mogelijk, maar de situatie is redelijk 
tot goed te noemen.

Misverstand
Volgens Rob is het een hardnekkig 
misverstand, dat het uiteindelijk doel 
het verdwijnen van het vliegveld is. 
‘Vooral in de begintijd kreeg ik dat 
verwijt nog wel eens naar m’n hoofd 
geslingerd. Het enige wat ons echt 
bezig hield en houdt is het nakomen 
van de afspraken door de vliegers. 
Afspraken, die in de commissie wer-

den gemaakt. Want één vlieger die 
zich niet aan z’n circuit of wette-
lijk bepaalde hoogte houdt, kan een 
prachtige avond van heel veel omwo-
nenden en recreanten in de natuur 
behoorlijk verpesten. Juist als omwo-
nenden en recreanten willen genieten 
van de stilte, wil een ander z’n hobby 
gaan uitoefenen door te gaan vliegen. 
Er is sprake van ‘conflict of interest’. 
Kortom goede spelregels zijn essenti-
eel. Wat dat betreft is de macht onge-
lijk verdeeld. Maar de laatste tijd gaat 
het dus steeds beter’.
Henk vult nog aan dat het vliegveld 
heden ten dage ook een buffer vormt 
tegen het aanstormend geweld van 
de grote luchtvaart vanuit Schiphol. 
Door het binnenkort wegvallen van 
het ‘verboden luchtruim’ boven Soes-
terberg wordt het luchtverkeerslei-
dingsgebied van Schiphol uitgebreid 
in Zuidoostelijke richting. 

Inlijving
Rob Klaassen schets in het kort de 
lange voorgeschiedenis van het bouw-
plan ‘Ter Sype’. Loosdrecht wilde 
begin jaren ’80 het bouwplan Ter 
Sype realiseren. Een bouwplan voor 
zo’n 500 tot 800 woningen, direct 
grenzend aan de westkant van het 
vliegveld. De provincie Utrecht was 
tegen. Er zijn inmiddels drie proce-
dures hierover bij de Raad van State 
geweest, waarin hij als woordvoerder 
namens de Stichtse Milieufederatie 
optrad, samen met het bestuur van 
vliegveld Hilversum, dat er ook niet 
op zat te wachten dat zich bij reali-
satie van het bouwplan veel klagers 
zich zouden melden. Een dergelijk 
bouwplan op die plek is het bij voor-
baat vragen om moeilijkheden. De 
Raad van State wees de plannen 
telkens af.
Een nieuwe kans voor Loosdrecht 
diende zich in 2001 aan toen Loos-
drecht werd ingelijfd in de Noord 
Hollandse gemeente Wijdemeren. 
Loosdrecht stelde daarbij de harde 
eis dat die provincie er alles aan zou 
doen om het bouwplan Ter Sype 
alsnog te realiseren. De wens werd 
opgenomen in het streekplan van de 
provincie Noord-Holland en sedert 
2001 is het circus Ter Sype dus weer 
heropend. 
In de periode 2001-2006 zijn er ver-
schillende pogingen ondernomen dit 
plan gerealiseerd te krijgen. Geza-
menlijke bezwaren van de provin-
cie Utrecht, de gemeente De Bilt, 
de natuur- en milieuorganisaties, de 
inwoners van De Bilt en Wijdemeren 

en de gemeente Hilversum hebben 
vooralsnog de uitvoering opgeschort. 
De gemeenteraadsverkiezingen 2006 
leverde in Hilversum plotseling een 
pro-Ter Sype-College op, waardoor er 
nieuwe kansen opdoemden het plan 
opnieuw van de grond te krijgen. 

Starten en landen
Maar hoe zit het nu: De Raad van 
State wilde toch geen woningen direct 
grenzend aan het vliegveld? Henk 
van Gend: ‘Het vliegveld Hilversum 
heeft drie start- en landingsbanen met 
de daarbij behorende vliegcircuits. 
Eén baan loopt Zuidwest/ Noordoost 
(van de Hoorneboegse Hei naar het 
Noorderpark/Westbroek), één loopt 
Noord/Zuid (richting Hollandsche 
Rading- Hilversum) en één baan 
Noordwest/Zuidoost (richting het 
bouwplan Ter Sype), welke afhan-
kelijk van de windrichting worden 

gebruikt. De afspraak is dat het circuit 
over Loosdrecht het minst gebruikt 
wordt en dat over de Hoorneboegse 
hei-Noorderpark het meest. De prak-
tijk van de laatste jaren is dat het 
Loosdrechtse circuit voor minder dan 
30% gebruikt wordt en het circuit 
Hoorenboegse hei - Noorderpark een 
kleine 40%. De plannen zijn nu om de 
baan die loopt over Ter Sype te slui-
ten, om zodoende dit bouwplan toch 
mogelijk te maken met als gevolg, dat 
de twee resterende banen intensiever 
zullen worden gebruikt. Gras is daar 
niet geschikt voor en daarom bestaan 
er nu plannen tot aanleg van een ver-
schoven, verlengde en verharde baan. 
Men voert hierbij aan dat onder het 
circuit van deze baan de minste men-
sen wonen en er dus de minste last zal 
worden ervaren. 
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Ontwikkelingen vliegveld 
Hilversum bedreigend

door Henk van de Bunt

Op het knusse Vliegveld Hilversum staan belangrijke ontwikkelingen voor de deur. Er zijn vergevorderde 
plannen om op het grasvliegveld een verharde asfaltbaan aan te leggen. Dit heeft te maken met een 

bouwplan, dat de gemeente Wijdemeren, waar Loosdrecht sedert 2001 deel van uitmaakt, wil realiseren. 
In dit plan ‘Ter Sype’ staan 500 tot 800 woningen gepland. Realisatie van al deze plannen hebben grote 

gevolgen voor zowel Hollandsche Rading als het Noorderpark.

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

Henk van Gend: ‘Het is nog een vliegveld waar je de oude vooroorlogse sfeer 
in terugvindt. Echt nostalgisch.

Vervolg op pagina 5Rob Klaassen: ‘Dit is een vliegveld met een grasbaan; hierop kunnen slechts 
vliegtuigen landen met een gewicht van ca. 2500 kg’.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

18 mei - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

18 mei - 11.00 uur 
Da. R. Veenstra

St. Maartenskerk Maartensdijk
17 mei - 19.00 uur en 

18 mei - 10.30 uur
Woord en Communieviering

Protestantse Gemeente De 
Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
18 mei - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek, Groenekan

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
18 mei - 10.00 uur

Ds. J.H. Adriaanse, Goudriaan
18 mei – 18.30 uur

Prof. Dr. J. Hoek, Veenendaal

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

18 mei - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. A. v.d. Galien, 

Dokkum

Ned. Ger. Kerk Westbroek
18 mei - 10.00 uur

Ds. M. Jansen, Utrecht
18 mei - 18.30 uur

Ds. A.J. Krol, Gorinchem

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
18 mei - 10.00 uur

Ds. H.J. van der Veen, Putten
18 mei - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

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

18 mei - 10.00 uur
Ds. W. van den Hul, Amersfoort

18 mei - 18.30 uur
Ds. G.H. Kruijmer

Onderwegkerkje Blauwkapel
18 mei – 9.30 en 10.30 uur

Ds. N. Meymen
Oecumenische dienst

Dat houthakkers niet alleen zagen
hoef je Westbroekers echt niet te vragen
want coach Piet de Waal
kennen ze daar allemaal
die weet touwtrekkers goed op te jagen

Guus Geebel Limerick

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 
Chr. begrafenisverzorging 

De Bruijn 
Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

Geboren
8 mei 2008

Christina Catharina

Dochter van Ron en Karina van 
Rheenen

Zus van Astg en Sako
Prins Bernhardlaan 26

Maartensdijk

Even geen pc-gebruik in de bieb
Op donderdag 15 en vrijdag 16 mei tot 17.30 kunnen bezoekers van de Biblio- 
theek Bilthoven geen gebruikmaken van de pc’s voor huiswerk/internet en 
publiekscatalogus pc’s in verband met onderhoudswerkzaamheden aan deze 
computers. Vanaf vrijdag 16 mei na 17.30 uur zijn de computers weer toegan-
kelijk. De bibliotheek vraagt hiervoor begrip van haar bezoekers.

Sinds 1989 wordt in verschillende plaatsen in België en Nederland één 
nacht per jaar gebeden voor vervolgde christenen. Deze zogeheten 'Nacht 
van Gebed' vindt dit jaar plaats in de nacht van vrijdag 16 op zaterdag 17 
mei van 22.00 uur tot 06.00 uur. Op deze zondag wordt in vijftienhon-
derd kerken in Nederland en België, in verkondiging en liturgie aandacht 
gevraagd voor christenen, die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. 
In deze regio is ‘De Nacht van het Gebed’ van vrijdag 16 mei op zaterdag 
17 mei a.s. in het gebouw Rehoboth, Kerkdijk 10, (achter de Hervormde 
Kerk) in Westbroek. Men is welkom vanaf 21.30 uur, start 22.00 uur, eind 
06.00 uur. Contactpersoon is Martineke Bezemer, tel. 0346 280353, e-mail  
m.bezemer@solcon.nl.

Voorjaarsconcert 
Zaterdag 17 mei 2008 is er in de 
Ned. Herv. Kerk te Lage Vuur-
sche een Voorjaarsconcert door  de 
Christelijk Gemengde  Zangvereni-
ging ‘De Woudzang’ onder leiding 
van Helma van der Beek. Mede-
werking wordt verleend door Pieter 
van Dam (orgel) en Hedwig Alta 
(hobo). De aanvang is 20.00 uur en 
de kerk is open vanaf 19.30 uur. De 
toegang is gratis en na afloop is er 
een moment van ontmoeting met 
koffie in Dorpshuis De Furs (tegen-
over de Kerk).

Woon- en zorgcentrum De Koperwiek 
verzorgt in samenwerking met Stich-
ting Openbare Bibliotheken gemeente 
De Bilt een dialezing over de Baarnse 
Lusthoven. Deze lezing wordt vrij-
dag 16 mei om 14.30 uur gehouden 
in de Koperzaal van De Koperwiek 
in Bilthoven en duurt tot 16.00 uur. 
Tijdens de lezing nemen Hans en Lies 
Haan u aan de hand van verschillende 
dia’s mee langs de Baarnse Lust-
hoven. Niet alleen paleis Soestdijk 
wordt belicht, maar ook het dorp Lage 
Vuursche met kasteel Drakensteyn. 
Daarnaast tonen Hans en Lies Haan 

u dia’s van De Hooge Vuursche en 
kasteel Groeneveld en het er dichtbij 
gelegen landgoed Buitenzorg. Natuur-
lijk wordt er ook aandacht geschon-
ken aan landgoed Pijnenburg en de 
in de Laagte van Pijnenburg gelegen 
natuur, zoals het Baarnse bos en de 
Stulp. De Laagte van Pijnenburg is 
een interessant gebied met veel natuur 
en cultuur. Kaarten voor de dialezing 
kosten 2,50 euro en zijn vooraf ver-
krijgbaar bij de drie vestigingen van 
Stichting Openbare Bibliotheken De 
Bilt. Bewoners van De Koperwiek 
hebben vrij toegang.

Voorlichting borstkanker
Tijdens de vrouwenmiddag in buurthuis ’t Hoekie wordt op 19 mei een 
voorlichting verzorgd over borstkanker. Deze start om 13.30 uur en zal tot 
ongeveer 15.00 uur duren. Aan de orde komt het risico op borstkanker, erfe-
lijkheid, en preventie. 
Men leert hoe zelf borstkanker in een vroeg stadium ontdekt kan worden door 
regelmatig goed zelfonderzoek en men leert ook waar men daarbij op moet 
letten. Aanmelding voor deze voorlichting is niet nodig en de toegang is gra-
tis. Buurthuis ’t Hoekie is gevestigd aan de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in De 
Bilt. Voor meer informatie kan men terecht op www.hoekie.nu of telefonisch 
op 030 2201702. Nacht van Gebed

Dialezing over Baarnse Lusthoven Daniëlle Hermans signeert
De in Bilthoven woonachtige Dani-
elle Hermans is geboren in 1963 
en vol¬gens de uitgever 'getogen in 
verschillende dorpen, steden, en con-
tinenten'. Na een studie Kunstbeleid 
en -management aan de Universiteit 
van Utrecht werkt ze nu als freelance 
communicatiemanager. 

Haar uitgeverij zegt groot vertrouwen 
in haar te hebben. Vandaar dat ze deze 
schrijfster heeft gecontracteerd voor 
twee thrillers over het Nederlandse 
culturele erfgoed. De eerste, 'Het tul-
penvirus' verscheen onlangs. In 2009 
volgt haar tweede thriller, waarvan de 
titel nog niet bekend is.

Zaterdag 10 mei jl. signeerde Dani-
elle Hermans haar debuutthriller 
bij boekhandel Jongerius aan het 
Emmaplein 20 te Bilthoven. Ze nam, 
wanneer dit mogelijk was, uitgebreid 
de tijd alle vragen van haar lezerspu-
bliek te beantwoorden [HvdB].

Bijeenkomst spirituele kring Isis
Spirituele kring Isis organiseert op 15 mei een lezing met het thema ‘Chris-
tusbewustzijn als inwijdingsweg’ door Danielle van Dijk. Wij willen allemaal 
bewustere mensen worden, die meer liefde kunnen geven. Om dit te bereiken kun 
je een moderne inwijdingsweg gaan, die leidt tot een nieuw bewustzijn. Rudolf 
Steiner, de grondlegger van de antroposofie, heeft veel over deze inwijdingsweg 
gesproken. Op deze avond zal Danielle spreken over deze weg en worden en er 
worden concrete handvatten gegeven. De bijeenkomst is van 20.00 tot 22.00 uur 
in centrum De Magneet, Julianalaan 44 in Bilthoven. De entree is 6 euro. Voor 
meer informatie zie: www.hier.is/isis of bel 06 10739881.

Bijeenkomst fotoclub
Fotoclub Bilthoven e.o. komt maandag 19 mei a.s. weer bijeen. Er wordt door 
de leden een presentatie gehouden van eigen werk in zwart-wit en kleur. De 
bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F.Witte Centrum, Henri Dunant-
plein 4 te Bilthoven. De avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen over de 
fotoclub: tel. 0346 213363 of 030 2280609.

‘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



Hoewel afkomstig uit Wierden is 
ds. Van der Zwan (35) een geboren 
Hagenaar. Door zijn huwelijk met een 
Wierdense verhuisde hij in 2006 naar 
het Twentse dorp (‘Inge had een baan 
en ik (nog) niet - dus de keus was 
snel gemaakt’), maar het merendeel 
van zijn leven stond ’s Gravenhage 
als zijn woonadres bekend en ‘kerkte’ 
hij bij de hervormde kerk in deze pro-
vinciale hoofdstad. In 1995 is de Her-
vormde Bethlehemkerk in het Haagse 
toegewezen als thuishaven van deze 
buitengewone wijkgemeente binnen 
de Protestantse Kerk van Nederland.

Kantjes
Vroeger was het kandidaats (soms 
kortweg kantjes genoemd), een diplo-
ma voor universitaire studenten die 
een aanzienlijk - en vooraf vastge-
legd - deel van hun opleiding heb-
ben voltooid. Vanaf het moment van 
behalen van het kandidaats was de 
student gerechtigd tot het voeren van 
de titel kandidaat, de laagst mogelijke 
academische graad. Nadat de lande-
lijke kerk de kandidaat geschikt had 
bevonden werd hij ‘toegelaten tot de 
evangeliebediening’. Tegenwoordig 
moet je afgestudeerd zijn in de theo-

logie voor je predikant mag worden. 
Dat wil zeggen dat ook dan pas een 
‘beroepingscommissie’ van een lokale 
kerkelijke gemeente met de kandidaat 
contact kan zoeken en in gesprek kan 
gaan, wat mogelijk kan leiden tot het 
‘beroepen’ van een kandidaat; d.w.z. 
vragen om voorganger te willen wor-
den in die gemeente. Vroeger hoefde 
je niet eerst een ‘doctoraal’ te doen 

en mocht je met je 'kandidaats' naast 
de kerkelijke opleiding de pastorie in. 
Nu moet je ook het doctoraal examen 
(voor drs. dus) hebben afgelegd.
Kandidaat van der Zwan ging in zijn 
huidige ‘kantjestijd’ al regelmatig in 
diverse gemeenten voor en zo ook 
in augustus 2007 in Westbroek, zijn 
huidige gemeente, die dus vacant 
was. Dit eerste contact leidde uitein-
delijk tot ‘meer’ rond de jaarwisse-
ling 2007-2008. Ds. Van der Zwan 
antwoordt op de vraag, waarom het 
uiteindelijk Westbroek is geworden: 
‘De vraag kwam eind 2007 toen mijn 
moeder ernstig ziek was en kwam te 
overlijden. Maar als dan juist in zo’n 
periode die vraag komt en later blijkt 
uit allerlei er om heen dat zoiets dan 
veel meer is dan een toevalligheid, 
dan mag je toch duidelijk hierin een 
aanwijzing zien. Ik heb het ook als 
leiding van de Heere ervaren, dat ik 
hier gekomen ben. Aan Hem heb ik 
dit alles te danken’.
 
Ontvangst
Ds. Van der Zwan is goed te spreken 
over de ontvangst in zijn nieuwe 
gemeente. ‘Als je ziet wat er allemaal 
gedaan is, dan kun je daar alleen maar 
veel waardering voor hebben. De 

pastorie is niet alleen schoongemaakt, 
maar ook opgeknapt. U ziet wat men 
nu ook weer in de tuin aan het doen 
is en vooral het plezier, waarmee dat 
gebeurt’. Zelf in de tuin werken staat 
niet boven aan het lijstje van favoriete 
bezigheden van de predikant: ‘Ik zal 
misschien over een poosje daarin wel 
wat kunnen en willen doen, maar 
eerst wil ik even goed ‘aarden’. Op 
dit moment vind ik in fietsen, wan-
delen en lezen (vooral geschiedenis) 
vooralsnog mijn ontspanning binnen 
al dat nieuwe, wat op je afkomt. Ik 
heb binnenkort mijn eerste huwe-
lijksdienst en mijn eerste doopdienst 
en zo zijn er nog tal van dingen, die 
natuurlijk nieuw zijn en waarop je je 
zo goed mogelijk wilt voorbereiden’.
Zijn echtgenote werkt dit schooljaar 
uit nog twee dagen in het onderwijs 
in Rijssen. Voor het nieuwe school-
jaar wil zij graag wat rondkijken op 
basisscholen in de omgeving, want 
de afstand Westbroek - Rijssen is wel 
wat al te ver. 

Grootte
De hervormde gemeente Westbroek 
kent ongeveer 600 leden in de ‘kaar-
tenbak’. ’s Ochtends bezoeken gemid-
deld zo’n 250 mensen de dienst en ’s 
avonds blijft de teller net even boven 
de 100 steken. De predikantsfunctie 
in deze kern van De Bilt is een full-
time job. Niet alleen dient ds. Van 
der Zwan 65 keer per kalenderjaar in 
de eigen gemeente voor te gaan (dit 
is inclusief de diensten op bid- en 
dankdagen, maar exclusief rouw- en 
trouwdiensten) maar daarnaast zijn er 
nog veel andere zaken, zoals kerken-
raad- en moderamenvergaderingen, 
Bijbel- en gesprekskringen enz. 
Het ‘maken’ van een preek kost 
behoorlijk veel tijd. Het gesprek 
met de predikant vindt plaats in een 
soort ‘ontvangst- c.q. bibliotheek’-
kamer. De wanden staan vol boeken 
en naslagwerken. Boven heeft ds. Van 
der Zwan zijn studeer- en werkkamer, 
waar de rest staat. ‘Die boeken, die 
ik het meest raadpleeg staan boven, 
zodat ik niet elke keer naar beneden 
hoef, wanneer ik iets wil opzoeken’. 
Hoewel ook hier tal van ontwikkelin-
gen op digitaal gebied zijn, heeft ook 
deze ontwikkeling niet de hoogste pri-
oriteit bij de predikant. Hij sluit zich 
er niet voor af, maar zegt niet zoveel 
van ‘schermpje lezen’ te houden en 
heeft daarom toch wel enige voorkeur 
voor de analoge benadering. 

Buiten de deur 
Buiten de 65 verplichte preekbeur-
ten in de eigen gemeente vindt ds. 
Van der Zwan het erg leuk om ook 
nog elders voor te gaan. ‘Het hoeft 
om financiële redenen niet, maar ik 
kom nu eenmaal graag ook in andere 
kerken’. Een aantal van de gemaakte 
afspraken moest hij afzeggen door 
zijn komst naar Westbroek, maar die 
‘beurten’, die niet in het gedrang zijn 
gekomen, wil hij graag ook invullen.
De kern Westbroek is behoorlijk 
kerkelijk. Een stukje verder op de 
‘Kerkdijk’ staat één van de 93 kerken 
van De Nederlands Gereformeerde 
Kerken (NGK); een van de kleinere 
kerkformaties in ons land. Het aantal 
leden bedraagt ruim 32000, van wie 
21000 belijdende leden. De voorgan-
ger en andere ‘afgevaardigden’ hier-
van waren 27 april aanwezig, maar 
tijd voor verdere contacten ontbrak 
tot op heden. De contacten tussen 
beide kerken zijn vooral op jeugd-
gebied redelijk intensief en abso-
luut niet concurrerend. Voorbeelden 
hiervan zijn de Crosspointbus - die 
jammer genoeg vanwege te geringe 
belangstelling haar deuren definitief 
moest sluiten - en andere activiteiten 
zoals VankantieBijbelweek. Of - en 
op welke manier - hier betrokkenheid 
van ds. Van der Zwan gevraagd zal 
worden, is nog in de schoot der toe-
komst verborgen.

 De Vierklank 3 14 mei 2008

advertentie

De nieuwe Hervormde dominee 
van Westbroek

door Henk van de Bunt

In de ochtenddienst van zondag 27 april jl. werd kandidaat M. van der Zwan uit Wierden ‘verbonden’ aan 
de hervormde gemeente van Westbroek. In de intrededienst diezelfde dag ging de nieuwe predikant voor het 
eerst in zijn nieuwe gemeente voor. De hervormde gemeente in deze kern heeft nu sinds het vertrek van ds. 

Mijnheer naar Oene in september 2006 weer een eigen fulltime predikant.

Het domineesechtpaar van der Zwan 
bij de Hervormde Kerk in Westbroek.

Op deze fraaie preekstoel in de Her-
vormde kerk te Westbroek, dient ds. 
Van der Zwan in één kalenderjaar ten-
minste 65 maal (zelf) voor te gaan.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Dorpshuis Hollandsche Rading 

niet haalbaar?
ABBB-BiltsBelang is verbolgen op de wethouder Kamminga. De wethou-
der heeft verklaard dat de financiering van het dorpshuis in Hollandsche 
Rading niet haalbaar zou zijn. Dit komt aan het licht juist op een moment 
dat in de lokale kranten verdere besluitvorming over het dorpshuis in de 
raadsvergadering van juni is aangekondigd. Ik constateer dat de wethouder 
deze uitspraken heeft gedaan op eigen gezag zonder ook maar enig overleg 
met de Gemeenteraad. 
ABBB vindt de procedure voor het dorpshuis een schoolvoorbeeld van 
slechte gemeentelijke besluitvorming en heeft inmiddels schriftelijke vra-
gen gesteld aan B&W waarop binnen 30 dagen antwoord moet komen. 
ABBB-Biltsbelang vindt dat de handelswijze van de wethouder de bewo-
ners onnodig frustreert. Kamminga heeft zijn uitspraak gedaan bij een 
bewonersoverleg Dorpsgericht werken tijdens een bezoek aan Hollandsche 
Rading. Hij is binnen het College van B&W de verantwoordelijke wet-
houder voor Wijk en Dorpsgericht Werken. ABBB stelt dat een dorpshuis 
behoort tot de absolute basisvoorzieningen van een kleine kern, zoals Hol-
landsche Rading. Net zoals een gemeentehuis nodig is voor de gemeente 
en het gemeentebestuur, zo is een dorpshuis essentieel voor een dorpskern. 
Het ontbreekt B&W kennelijk aan een visie op de levensvatbaarheid 
van een kleine kern, waar de afgelopen decennia diverse voorzieningen 
zijn verdwenen. Als B&W van mening is dat de door de Gemeenteraad 
gestelde randvoorwaarden een dorpshuis niet haalbaar maken, dan moeten 
de randvoorwaarden eerst in de Raad ter discussie worden gesteld. Daarna 
kunnen pas een comité, een dorpsraad of een klankbordgroep zinvol aan de 
slag. Nu zijn er naast de rapportage van een bewonerscomité al weer twee 
bureaus ingeschakeld voor de besluitvorming over het dorpshuis. Met als 
effect een doodlopende weg in de besluitvorming? Kortom geld besteden 
aan een noodgebouw en externe bureaus, maar te weinig geld voor het 
dorpshuis zelf? 
ABBB/BiltsBelang zal zo nodig een motie indienen om duidelijk te maken 
wat de standpunten van B&W en de verschillende politieke partijen zijn 
m.b.t. het dorpshuis.

Ebbe Rost van Tonningen (raadslid ABBB-BiltsBelang) 
Hollandsche Rading

Israël bij Jongerius
Op donderdag 15 mei houdt Salomon Bouman een voordracht over 

zijn boek ‘Israël achter de schermen’ bij boekhandel Jongerius aan het 
Emmaplein 20 te Bilthoven.

Israël is op 15 mei 1948, nu dus zestig jaar geleden, geboren als een exclu-
sieve joodse staat. Israël heeft zijn glans van een humanitaire pioniersnatie 
verloren. Nergens ter wereld verkeren joden in zo’n groot dagelijks gevaar 
als in Israël. Was de zionistische boodschap dan een valse Messias? Hangt de 
Palestijnse kwestie als het zwaard van Damocles boven Jeruzalem?

De joodse staat is in zo’n diepe crisis beland dat zelfs in Israël de vraag 
steeds vaker wordt gehoord of het land zich als joodse democratische staat 
kan handhaven in het hart van de Arabische wereld. Salomon Bouman is 37 
jaar correspondent in Israël geweest voor NRC Handelsblad. Aan de hand van 
gesprekken met Israëli’s leiders, Palestijnen, rabbijnen, kolonisten en vele 
anderen onderzoekt hij de ontwikkeling van het Israëlische drama waarin de 
Palestijnse problematiek een dominerende plaats inneemt.

U kunt hiervoor reserveren per mail:bilthoven@boekhandeljongerius.nl of 
telefonisch 030 2281014. De aanvang is 20.00 uur en de toegang is 5 euro.

onze kwaliteits-garantie: 
niet goed, geld terug

hessenweg 183
telefoon 
030-2203813

www.slagerijvanloo.nl Info@slagerijvanloo.nl

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

onze kwaliteits-garantie: 
niet goed, geld terug

hessenweg 183
telefoon 
030-2203813

www.slagerijvanloo.nl Info@slagerijvanloo.nl

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO
Oh - Oh -Oh Je maakt het met Van Loo!!!

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 
DINSDAG 19 MEI T/M ZATERDAG 24 MEI

Van ons bekende varkensvlees, ca. 8 minuten bakken
GEMARINEERDE VARKENSOESTERS
3 stuks 5,25
Gekruid en gezouten - gevuld met Rucola - salami, Parma Ham en pijn-
boompitjes
ITALIAANSE ROLLADE
500 gram 5,98
Bakken als biefstuk - lekker gekruid
STEAK SUZANNE
4 stuks 6.00
Om te wokken - met o.a. Griekse kruiden - ui en andijvie
GYROSVLEES
500 gram nu 3,98
Voor in de pan of op de barbecue - lekker gekruid, 
in een schapesnaartje
ITALIAANSE VERSE WORSTJES
100 gram 0,85

BARBECUESPECIALITEITEN VAN SLAGERIJ VAN LOO
van pure kipfilet
SPIES MAI THAI
100 gram 1,50
Japans gekruid
YAKI TORI SATE
100 gram 1,50
Portugees gekruid
PIRI PIRI SATE
100 gram 1,50

Wij hebben ca. 30 soorten barbecuevlees in voorraad
Maak uw keuze!!

Gepekeld en gerookt - op verzoek van  Sonja - lekker door uw salade
GEROOKTE KIPFILET
100 gram nu 1,50
Uit onze panklaarhoek - lekker gekruid - puur rundvlees
KNOFLOOKBURGERS
3 stuks 3,75
Bakken als biefstuk - botermals om te zuigen
RUNDER BIEFLAPJES
100 gram nu 1,45
Heerlijk fris - maak zelf uw salade van puur rundvlees
HUZAREN SALADE
100 gram 0,75
Met o.a. varkensfilet - kruiden en asperge's en ham
ASPERGE STEAKS 
Per stuk 1,75
Lekker beleg: Bakje ei-bieslooksalade

Stukje boerenmetworst
Samen 3,75
Lekker Italiaans beleg
Mortadella
100 gram 2e ons gratis 1,45

Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u? 

Bel dan 0346 21 19 92



Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Hoge Temperaturen = Lage Prijzen

Hollandse Asperges ............ kilo 4,95

Snijboontjes ............... 400 gram 1,49

Hollandse Trostomaten .... 500 gram 0,99

Hollandse Komkommer ............ 0,49

Perssinaasappels ............. 2 kilo 1,49

Bananen ................... héél kilo 0,99

Elstar Handappels  ......... héél kilo 0,99

Hollandse Aardbeien  ....Scherp geprijsd!!

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

Klasse AA

Vers gesneden

Grote De allerbeste!!

100 gram 0,79Jonge Kapucijnerschotel 100 gram 0,99
Penne Pasta 
met zalm en spinazie100 gram 0,79Broccoli-gehaktschotel

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROËN C5 BREAK 1.8 16V, ZILV GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB,
CLIMATE C, RAD/CD, NAVI KLEUR, AFN TREKH, REGENS, ABS, 70000KM ........................ `04 €. 14.000,-

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 X DESIGN 5 DRS, L BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 28000KM ............. `04 €. 9.750,-
206 1.4 GENTRY 5 DRS, ZIL GRIJS MET, ER, CV, SB, CLIMATE C, 142000KM .................... `01 €. 6.750,-
307 XS 2.0 16V SW PACK AUT4, PAARS MET, CLIMATE,LMV, RAD/CD WISS,
LEDER ALCANTARA, ABS, CRUISE C, AFN TREKH, CV, ER, 54000KM ................................ `06 €. 22.750,-
307 2.0 16V CC, ROUGE LUCIFER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV,
HALF LEDER, CRUISE C,RAD/CD WISS, PARKEERS, REGENS, AFN TREKH, 92000KM .... `04 €. 18.950,-
407 SW 1.8 16V PACK G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, MLV
ABS, RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, TREKH, AIRBAGS, REGENS, 167000KM ................. `05 €. 14.250,- 
607 2.2 16V 160 PK, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,
RAD/CD WISS/NAVI, LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137000KM .......................................... `01 €. 9.950,- 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 1.8 16V AUT4 /NAVI, ZWART MET, NAVI KLEUR, ER,
CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, ABS, REGENS, 98000KM ....................................................... `04 €. 13.500,-
CITROËN XANTIA BREAK 1.8 16V LPG G3, ZILV MET, ER, CV, SB,
CLIMATE C, TREKH, ABS, ESP, REGENS, CARKIT, 153000KM ............................................. `01 €. 5,500,-
RENAULT MEGANE CC 2.0 16V, D GROEN MET, HALF LEDER, ER, CV,
XENON, CLIMATE C, RAD/CD, SB, REGENS, LMV, AIRBAGS, 32000KM ..............................  €. 23.500,-
RENAULT ESPACE 2.0 AUT, GRIJS MET, ER, CV, SB, TREKH, WINTERBND,
ESP, ABS, RAD/CD WISS, 121000KM .................................................................................... `02 €. 12,950,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART, CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD, LMV,TREKH, 
ESP, ABS, AIRBAGS, NW DISTRIBUTIERIEM, 159000KM ..................................................... `04 € .22.500,-

BUDGET CARS
FIAT CINQUECENTO 1.1, GEEL, LMV, RAD/CASS, NW APK ................................................. `96 €. 2,250,-
PEUGEOT 106 1.11 5 DRS, GROEN MET, ZONNNEDAK, RAD/CD, 138000KM ...................... `94 €. 1.950,-
PEUGEOT 405 GLX 1.6 CRYSTAL, GROEN MET, SB, TREKH, NW APK ................................ `95 €. 1.450,-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

 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.

Basket planten  3 voor  3,95
Perkplantjes 5 voor 2,50
Geraniums 3 voor  3,95
Fuchsia's 3 voor  3,95
Knolbegonia's 3 voor 3,95
Chrysanten 2 bos 4,95

a.s. zaterdag op het plein 
demonstratie buitenbakken opplanten

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

BRUID, BRUIDEGOM
EN FAMILIE

 
WIJ VERZORGEN

BRUIDSKAPSELS EN MAKE-UP
BIJ JOU THUIS!!!!

  
Indien nodig ook 's morgens vroeg!!! 

Buiten Maartensdijk in overleg



Er wordt voorbij gegaan aan toename 
van geluid voor bewoners van Hilver-
sum-Zuid, het gebied van Westbroek, 
de recreanten van de Hoorneboegse 
hei en het Noorderpark (het gebied 
om en nabij het Kanaaldijk/Bert Bos-
pad). Volgens van Gend kan het niet 
de bedoeling zijn dat het vliegtuigla-
waai wordt verplaatst naar elders. 
Wat bijvoorbeeld te denken van de 
inwoners aan de westkant van Hol-
landsche Rading, die officieel geen 
nadelige gevolgen zouden ondervin-
den van de nieuwe baanindeling? 
Volgens Henk van Gend is er een 
grote kans dat daarnaar uitgeweken 
gaat worden, wanneer blijkt dat het 
vliegcircuit richting Noorderpark te 
druk gaat worden. 
De Grontmij heeft het allemaal uitge-
zocht. Zij stelt in haar rapport dat het 
aantal gehinderden bij het tweeba-
nenstelsel afneemt. Maar de Grontmij 
heeft het uitsluitend over inwoners 
en niet over de mensen die wandelen 
en fietsen in de natuur. Vooral zij 
krijgen de rekening gepresenteerd en 
dat alles om een bouwplan mogelijk 
te maken.

Op de loer
Rob Klaassen denkt dat er nog een 
ander gevaar op de loer ligt. ‘Door-
dat we in Hilversum een vliegveld 

met een grasbaan hebben kunnen er 
slechts vliegtuigen op landen met een 
gewicht van ca. 2.500 kg. Door een 
asfaltbaan kunnen er veel zwaardere 
vliegtuigen op vliegveld Hilversum 
starten en landen. De zogenoemde 
aanwijzingsbeschikking van de min-
ster van V&W voor vliegveld Hil-
versum laat de mogelijkheid nu toe 
dat er toestellen tot 6.000 kg mogen 
starten en landen. Dit betekent dat 
bijvoorbeeld zakenjets met 12 perso-
nen vliegveld Hilversum kunnen gaan 
aandoen. Niemand kan dat tegenhou-
den. Gevolg: nog meer overlast.
De aanwijzingsbeschikking laat ook 
toe dat er 76.000 vliegbewegingen 
per jaar op vliegveld Hilversum kun-
nen komen. Dat aantal is nu zo’n 
49.000. De verharde baan zou wel 
eens kunnen leiden tot het aantrek-
ken van andersoortige activiteiten 
met als gevolg een toename van het 
vliegverkeer. Henk van Gend zegt: 
’In de vliegveldcommissie zou alleen 
maar gesproken mogen worden over 
milieuhygiënische aspecten m.b.t. het 
vliegverkeer. Het is dus geen com-
missie die zich buigt over de ruimte-
lijke ordening. Toch word je daartoe 
gedwongen. Bijvoorbeeld hoe al die 
mensen die in die hoeveelheid nieuwe 
woningen zich gaan huisvesten en 
zich gaan verplaatsen. In Hilversum 
is verplaatsing per auto binnen de 
gemeentegrenzen een haast onmoge-

lijke onderneming. Het gros van de 
mensen zal dus gebruik gaan maken 
van de Noodweg, Tolakkerweg en 
Kon Wilhelminaweg, om op de A27 
te komen. Dit brengt een verkeers-
overlast mee voor de bewoners van 
Hollandsche Rading en Maartensdijk. 
Wij hebben continu erop gewezen, dat 
dit probleem eerst moet zijn opgelost 
alvorens een begin wordt gemaakt 
met het denken over een baanverhar-
ding op vliegveld Hilversum. Ech-
ter de bekende salamitactiek wordt 
hierbij gehanteerd: Eerst beslissen 
over baanverharding en wanneer die 
eenmaal is gerealiseerd wordt er pas 
gepraat over het bouwplan. Er is dan 
geen weg meer terug mogelijk. 

Ketelmuziek
Het bestuur van het vliegveld is nu 
niet meer tegen de komst van dit 
bouwplan? Rob beantwoordt deze 
vraag: ‘Het grote verschil met vroeger 
is dat er geen sprake meer is van een 
circuit boven Ter Sype. De vliegers 
krijgen nu ineens gratis voor niets een 
verharde baan in de schoot geworpen, 
zodat ze zomer en winter, droog of 
nat, kunnen vliegen. Daar zeggen ze 
geen nee tegen. Bovendien willen 
ze als goede buur met de gemeente 
Wijdemeren omgaan. Niet iedereen 
is daar even vrolijk over. Zo zitten de 
zweefvliegers bepaald niet te juichen 
over deze ontwikkelingen.
De politiek begint zich in De Bilt 
ook wat over dit onderwerp te roeren. 
Alles wat op dit moment daar gebeurt 
beschouwt Rob toch wel enigszins als 
ketelmuziek. De Bilt is altijd al tegen 
deze ontwikkelingen gekant geweest 
en zal dat ook blijven. Dus politieke 
druk hoeft daar niet zozeer te worden 
uitgeoefend’. De sleutel voor een 
mogelijke doorbraak ligt volgens Rob 
niet in De Bilt, maar in Hilversum. 
Hij heeft de laatste tijd bij diverse 
gelegenheden in Hilversum z’n stem 
laten horen. Met name Groen Links 
roert zich daarbij nogal. Overigens 
is de rol van Groen Links hierbij wel 
opmerkelijk. De grootste supporters 
voor het Plan Ter Sype zijn de wet-

houder milieu van Wijdemeren en 
de gedeputeerde milieu van Noord-
Holland beiden ook van Groen Links! 
De grootste oppositie wordt echter 
gevoerd door Groen Links in Hilver-
sum en de Groen Links wethouder in 
Utrecht! De bewoners van Hilversum 
zijn dan ook sedert enige tijd klaar 
wakker. Met name de bewoners van 
Hilversum-Zuid en de vele recreanten 
van de Hoorneboegse hei beginnen 
zich te roeren. Als de volgende fase 
in werking treedt, namelijk wanneer 
het bestemmingsplan Ter Sype in 
procedure komt is het uiterst noodza-
kelijk, dat iedereen zowel bestuurders 
als ook de omwonenden dan ‘in de 
ring komt’. In dit bestemmingsplan 
moet o.a. duidelijk worden hoe men 
de verkeersafwikkeling denkt te gaan 
regelen.
 
Vervolgstappen
Henk en Rob zijn ieder apart bezig 
hun standpunt over deze ontwikke-
lingen voor de vliegveldcommissie 
op papier te zetten. Op korte ter-
mijn worden deze aan de voorzitter 
van de vliegveldcommissie kenbaar 
gemaakt. Medio juni wordt hierover 
een knoop doorgehakt. De vliegveld-
commissie zal tot het bot verdeeld 
blijven: Utrecht is tegen en Noord-

Holland is voor. Begin 2009 treedt er 
een nieuwe wet in werking, waarbij 
niet langer de minister van V&W het 
voor het zeggen krijgt, maar de pro-
vincie Noord-Holland. Beiden vrezen 
dat bij hen deze kwestie niet in goede 
handen is. Maar zo lang het kan vech-
ten ze door. Henk van Gend vertelt 
nog dat ook hij het leuk vindt om zo 
af en toe naar het vliegveld te gaan. 
‘Het is nog een vliegveld waar je 
de oude vooroorlogse sfeer in terug-
vindt. Echt nostalgisch. Maar één 
ding moeten we niet vergeten: door 
de nieuwe plannen zal die sfeer gron-
dig veranderen. Door de komst van de 
verharde baan zal ook de knusheid en 
gezelligheid verdwijnen. Ik denk dat 
ik namens veel mensen spreek als ik 
zeg dat ik dat erg jammer vind’.

 De Vierklank 5 14 mei 2008

Volgens Rob Klaassen is het verdwijnen van het vliegveld niet het eigenlijke doel.

Op dit topografisch kaartje is het 
gedachte bouwplan schetsmatig aan-
gegeven.

De laatste maanden is er ook vanuit de politiek nogal 
wat gesproken en geschreven over het vliegveld Hilver-
sum. De bestuurders van onze gemeente De Bilt maken 
zich sterk om aanpassingen op het vliegveld en daarmee 
ook de voorgenomen woningbouw in Loosdrecht (plan 
Ter Sype) tegen te gaan. 
Ik vraag me echter af of we hierin niet verder moeten 
gaan. Willen we dat vliegveld überhaupt nog wel? Op 
het moment dat ik dit schrijf is het mooi weer en de 
wind komt uit het zuidoosten. Bij die windrichting valt 
dan eindelijk het rumoer van de snelweg A27 weg in 
Maartensdijk en zou je eens heerlijk in de tuin van je 
rust kunnen genieten. Echter… bij mooi weer in het 
weekend verstoren de voortdurend brommende vlieg-
tuigjes van Hilversum de rust en voor wie er bewust 
naar luistert kan dat erg irritant worden, temeer omdat 
het geluid veroorzaakt wordt door het plezier van een 
enkeling, die graag boven ons hoofd blijft rondcirkelen. 
En ik kan u verzekeren dat het op een mooie zondag-
middag geen moment zonder vliegtuigjeslawaai is; 
dan weer harder dan weer zachter. De vliegtuigen van 
Schiphol zinken erbij in het niet.Uiteraard is de A27 een 
storender geluidsbron, maar verkeerslawaai is in onze 
samenleving nu eenmaal onvermijdelijk en wordt niet 

veroorzaakt door het plezier van een enkeling, waardoor 
het althans voor mij aanvaardbaarder is. En tegen auto-
verkeerslawaai kun je wat doen: zet een betere geluids-
wal neer en niet één die te kort is en waar inmiddels al 
een stuk van af is gevallen. Ik begreep dat de gemeente 
De Bilt verantwoordelijk is voor het onderhoud van het 
scherm bij Maartensdijk… welnu gemeentebestuur, doe 
er wat aan!!!!
De algemene mening die je zo hoort en leest is dat men 
het belangrijker acht de woningbouw van Ter Sype 
tegen te houden en daarvoor zou het handhaven van 
het vliegveld juist kunnen zorgen. Ik heb mij daarover 
verbaasd: hoe kun je nou voor lawaai zijn om iets anders 
tegen te houden. Juist nu men woningbouw wil plegen is 
de tijd rijp om van dit vliegveld af te komen!
We hebben voor veel geld een prachtig Noorderpark 
heringericht en natuurgebieden geschapen die tevens 
uitgeroepen zijn tot stiltegebied. Nou ik kan u verzeke-
ren dat in deze stiltegebieden de stilte bij mooi weer ver 
te zoeken is. Ik vind het erg teleurstellend dat stiltege-
bieden en woongenot worden opgeofferd aan het plezier 
van enkelen.  

Hein Banken, Maartensdijk

De gemeenteraad ging donderdag 24 
april akkoord met het voorstel van 
B en W om de ontwikkeling van 
het gebied rond het Vinkenplein ver-
der vorm te geven. Alle ontwikkelde 
modellen gaan toegelicht worden aan 
de klankbordgroep. Een amendement 
van GroenLinks&PvdA, VVD en 
SGP, dat door de raad met tegen-
stemmen van D66 en CDA, werd 
aangenomen, biedt ruimte meerdere 
oplossingen te onderzoeken.
In een toelichting zegt Désirée Sch-
malschläger (GroenLinks&PvdA) dat 
het amendement beoogt alle moge-
lijkheden te kunnen bekijken. Dat 
kan een extra woonlaag zijn, maar de 
strekking is om een zo goed moge-
lijke afweging te maken. Nico Jansen 
(ChristenUnie) is blij met de ruimte 
die de klankbordgroep wordt geboden 
en steunt het amendement. Frans Poot 
(D66) denkt dat de kaders door het 
amendement opgerekt worden. D66 
is tegen een extra woonlaag, die met 
het amendement mogelijkheid wordt 
gemaakt en wil daarom het voorstel 
van het college ongewijzigd laten. 
Etiënne van Buren (SP) wil de klank-
bordgroep uitbreiden met woning-
zoekenden. Johan Slootweg (SGP): 
‘We moeten voor de kwaliteit van het 
totaalplan gaan.’ Ebbe Rost van Ton-
ningen (ABBB) komt met een motie 

die het college vraagt binnen twee 
maanden met een totaalplanning te 
komen. Anne Doedens benadrukt dat 
de klankbordgroep niet beslist.
‘Onderzoek alles en behoud het 
goede, dat is de strekking van het 
amendement en daar ben ik het mee 
eens,’ zegt wethouder Ditewig. De 
motie van Rost van Tonningen vindt 
hij overbodig. ‘Op 20 mei wordt 
de klankbordgroep officieel geïnstal-
leerd en met zes weken is er een 
totaalplanning.’ Hij spreekt van een 
samenwerkingsagenda. ‘Centrum en 
spoor zijn naar elkaar toegegroeid.’ 
De wethouder weet de SP over de 
streep te trekken door samen met de 
provincie ook de mogelijkheden voor 
sociale woningbouw mee te nemen.  
Het is een ambitieus plan dat de hele 
gemeente raakt en alleen met steun 
van Rijk, provincie en BRU kan wor-
den gerealiseerd.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
De overlast van vliegveld Hilversum

Centrumplan Vinkenplein Bilthoven
door Guus Geebel

Het Vinkenplein zoals het er nu uitziet.

Henk van Gend vindt dat het vliegtuiglawaai niet naar elders moet worden 
verplaatst.

Woensdag 21 mei om 20.00 uur organiseert Wijk- en Dorpsgericht Werken Hollandsche Rading in samen-
werking met Bewonersvereniging Tolakkerweg e.o. een informatieve avond over het bouwplan Ter Sype 
en het Vliegveld, waar o.a. wethouder Arie-Jan Ditewig en een vertegenwoordiger van de gemeente Wijde- 
meren het woord zullen voeren. Voor verdere inlichtingen hierover: Alice Stofberg, tel. 035 5771997, e-mail:  
wdwhollandscherading@gmailcom) of Ruud Kreutzer, tel. 06 22660784, e-mail: bestuurbv@tolakkerweg.nl.
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Groenekanseweg 8
3737 AG  Groenekan/Utrecht
Tel. 0346 - 212530 Fax 0346 - 214096

Verpleeghuis De Biltse Hof is een 

dynamische organisatie en bestaat 

uit twee locaties: Berg en Bosch

 en Rinnebeek.

 

De Biltse Hof is een gecombineerd verpleeghuis waar aan 180 cliënten zorg en 
behandeling wordt geboden. Er is een dagbehandeling somatiek, een dagbe-
handeling psychogeriatrie en wij bieden verpleeghuiszorg aan huis.

Wij zoeken voor de zomerperiode (juni, juli, augustus en september) enthou-
siaste vakantie – of oproepmedewerkers. Er zijn verschillende mogelijkheden.

Op een verpleegafdeling:
Je ondersteunt in de keuken, in de huiskamer of bij de zorgverlening. 
De werktijden worden in overleg vastgesteld. Voor meer informatie kan je 
contact opnemen met Alfred Schleiffert, manager PG of met de personeels-
consulent, bereikbaar op telefoonnummer 030 – 229 88 88.

Wij vragen:  enthousiasme, inzet, flexibiliteit, minimumleeftijd 16 jaar.

Wij bieden:  de mogelijkheid om maximaal 6 weken vakantiewerk te doen; 
 de mogelijkheid  daarna als oproepkracht te werken;  salaris is afhankelijk 

van de werkzaamheden die je verricht en van je leeftijd;

Bovendien ontvang je - als je in genoemde periode 100 uur 
voor ons werkt-  als extra een cadeaubon van € 20,-

Wil je bij ons werken?  Bel voor een afspraak of mail of schrijf naar: 
De Biltse Hof, afdeling PO&O,  Postbus  528 , 3720 AM BILTHOVEN. 
Telefoonnummer: 030 - 229 88 88. 
E-mailadres: p&osecretariaat@debiltsehof.nl
Kijk ook op onze website http://www.debiltsehof.nl

OP ZOEK NAAR VAKANTIEWERK?

OF OP ZOEK NAAR OPROEPWERK?

De nieuwe SP krant. Meer weten over 
de Biltse SP www.debilt.sp.nl 

Kapper Hans gaat een 
weekendje stappen met 

Adrie in Luxemburg 
daarom aanstaande 

zaterdag gesloten

Bel snel 21 24 55 

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

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

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

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Drinkwatersysteemreiniger  € 19,95

Kogeldrukmeter   €  8,95 

Jerrycan met kraan 10 ltr €  5,95

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!

(compleet: reiniging + bacteriedodend)



In de inventaris op het archief van de 
voormalige gemeente Maartensdijk 
staat een beschikking uit 1810 ver-
meld waarin Hermanus van ’t Land 
Hendrik Kreuger opvolgt als pachter 
van het Veer van Maartensdijk. Een 
Veer of beurtvaart is een geregelde 
verbinding met schuiten tussen twee 
op niet te grote afstand gelegen plaat-
sen. In dit geval tussen Utrecht en 
Maartensdijk. Enkele bladzijden ver-
der staat in de inventaris vermeld dat 

Adrianus van der Linden in 1832 tot 
schipper van het veer van Maartens-
dijk naar Utrecht is benoemd en in 
1851 wordt Pieter Lucassen schipper 
van het veer Groenekan via Blauwca-
pel naar Utrecht.

Sedert onheugelijke tijden
Burgemeester M.J. Eyck van Zuy-
lichem maakte op 18 februari 1846 
een tabellarische opgaaf aangaande 
de veren in de gemeente Maartens-
dijk. Hij vermeldt daarin twee veren, 
één tussen het dorp Maartensdijk en 

de stad Utrecht en de tweede tussen 
Groenekan en Blauwcapel en de stad 
Utrecht. Als vaartuigen worden vol-
gens de opgave schouwen of schuiten 
gebruikt. Een schouw is een langwer-
pige boot met vlakke bodem en met 
een platte, enigszins toelopende voor- 
en achtersteven. Interessant is dat de 
burgemeester in het overzicht ver-
meldt: 'dat beide veren ‘sedert onheu-
gelijke tijden' bestaan'. Waarschijnlijk 
is, schrijft hij, de eerste aanstelling 
door het Plaatselijk Bestuur geschied, 
doch daarvan kan bij gebreke van 
aantekeningen niets bepaalds worden 
opgegeven. De tegenwoordige schip-

per van Maartensdijk is aangesteld 
door het gemeentebestuur op den 
12den juli 1832 en die van Groenekan 
door de Maire van Oostveen den …. 
Februari 1812. Beiden zijn bij hunne 
aanstelling van instruktiën voorzien. 
Die van den schipper aan de Groe-
nekan is later gewijzigd ingevolge de 
Koninklijke veranderingen van den 

jare 1818”. In de Utrechtsche Pro-
vinciale en Stads-Almanak van 1891 
staat een opgave van de vertrekuren 
van Diligences, Wagens, Schepen, 
Schuiten en Boden. Naar Groenekan 
vertrekt iedere zaterdag om 12 uur 
vanaf de Jansbrug een schuit. Naar 
Maartensdijk woensdag en zaterdag 
om 12 uur vanaf de Viebrug. Naar 
Westbroek vertrekt iedere zaterdag 
om 11 uur een schuit vanaf de Bak-
kerbrug

Route
De schuiten gingen door de Maar-
tensdijkse Vaart die parallel loopt 

aan de huidige Kon. Wilhelminaweg 
en Tolakkerweg. Langs de vaart liep 
een zgn. ‘Jaagpad’ waarop een paard 
of de vrouw van de schipper liep om 
de schuit voort te trekken. Het kan 
ook zijn dat de schipper de schuit 
met een lange stok voort boomde. 
Op het gehele traject tussen Utrecht 
en Hollandsche Rading passeerde de 
schipper bij iedere woonkern zij- of 
dwarsvaarten, ook wel weteringen 
genoemd. Of hij daar ook met zijn 
schuit kon afslaan, is onbekend. In 
Groenekan aan de Kon. Wilhelmina-
weg ter hoogte van de huisnummers 
389 - 393 bestaat nog een loswal aan 
de Maartensdijkse Vaart. 

Pramen
Een praam is een platte schuit voor 
het vervoer van vee en mest. De 
schipper duwde met een lange stok 
of boom de praam vooruit. Was de 
sloot te smal om te bomen dan werd 
de praam met een lang touw door 
iemand of met een paard getrokken. 
In de Maartensdijkse wetering bevon-
den zich vijf schutjes om te voorko-
men dat het water vanaf het hoogste 
punt bij Eyckenstein weg zou stro-
men richting de Maartensdijkse vaart 
bij het gemeentehuis. Wanneer een 
praam moest passeren werd het schut 
d.m.v. het grote wiel gehesen. Bij een 

lage waterstand in de zomer bond 
de schipper soms takkenbossen aan 
de voorzijde van zijn praam om het 
water op te stuwen en zo verder door 
te kunnen varen. Verteld wordt dat de 
pramen op die manier Tolakkerweg 
114 in Hollandsche Rading konden 
bereiken. Met de pramen werd o.a. 
stadsafval uit Utrecht, stalmest, klei 
uit Bunnik en vee vervoerd. Een 

rondje langs de ouderen in het dorp 
leert dat Van Dijk en Floor bij de kerk 
aan de Dorpsweg in Maartensdijk en 
Smaling achter in het dorp nog het 
langst met een praam hebben geva-
ren. Na 1950 werden opeenvolgend 
de hoge bruggen over de Maartens-
dijkse wetering vervangen door dam-
men waardoor de binnenvaart niet 
meer mogelijk was.
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Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

Binnenvaart
Tot aan de jaren vijftig van de vorige eeuw ging in onze omgeving nog veel van het vrachtvervoer met 
een schuit, praam of schouw. Vooral in het waterrijke gebied van Achttienhoven en Westbroek hielden 

sommige boeren het nog lange tijd vol om met de praam te gaan melken. Volgens de verhalen en gevonden 
archiefstukken kent het vervoer over het water in onze omgeving een zeer lange geschiedenis.

Boer met Praam rond 1920 in Westbroek (foto Frans van Reenen).

Rietdekker en varkensslachter Nijs de Kogel in zijn bootje (uit groeten uit 
Westbroek en Achttienhoven II)

De scheepswerf Eben Haezer van de fam. v.d. Berg in Westbroek. Omstreeks 
1920. Bij de schouw staan Piet Manten en Willem Verkerk, achter de schouw 
Klaas v.d. Berg met zijn vrouw Matje van Barneveld. Daarnaast Beatrix v. 
Barneveld-v.d. Berg. Bij de werkplaats Roel van Barneveld, op de bank de 
kinderen van Klaas v.d. Berg (uit groeten uit Westbroek en Achttienhoven II).

Keerpunt voor de boten in een verbreed stuk in de Maartensdijkse wetering 
tegenover de prof. Bronkhorstlaan (foto Frans van Reenen).

Mevr. Leeflang in Maarssen verkampt 
met een praam haar geiten.

Ter hoogte van het huidige tuinmanshuis aan de Dorpsweg 175 stond tot 
begin vorige eeuw een door verschillende gezinnen bewoonde voormalige 
boerderij die ‘ín den Aanleg’ werd genoemd. Hier vlakbij meerden de pramen 
af. De naam van de huidige Aanlegsteeg herinnert hier nog aan.



Restaurant Zilt & Zoet

Dorpsweg 153

3738 CD  MAARTENSDIJK

Tel. 0346-212627

www.restaurantziltenzoet.nl

Wij zijn op zoek naar een

afwasser (m/v)

Werktijden:
Doordeweeks en in het weekend vanaf 18.00 uur 
totdat de vaat klaar is!

Vind jij het leuk om in een klein team te werken en
een zakcentje bij te verdienen….

Neem dan contact met ons op! info@restaurantziltenzoet.nl 

Rob en Monica Beckers

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Zomer voordeel actie
alleen buiten

Rekken met diverse artikelen
voor dames - heren - en kinderen

Nu met 30% KORTING.
Let op op witte kaart!!

DonDerDag 
15 mei

vrijDag
16 mei

ZaterDag
17 mei

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

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

Country Fair:

Oliebollen
10 voor € 6

Aardbeiencaketaart
Nu € 4,- (normaal € 5,-)

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

De JOP in Groenekan is duidelijk het huis van de 
hangjongeren geworden. Dit blijkt o.a. uit de gege-
vens op de grijze achterwand. Hier staan nu reeksen 
van namen met de daarbij behorende geboortedata. 
‘Het is’ (fluisterde iemand mij in) ‘een variant op de 
Predikantenborden in de Protestantse Kerken. Maar 
minder plechtstatig. Er komen een aantal bijnamen 
op voor’. 

Het is leuk al die gegevens eens aan een nader 
onderzoek te onderwerpen. Met de aanname, dat dit 
de volledige ‘harde kern’ is (één van de jongeren 
suggereerde dit, toen ik de foto nam) kun je uitreke-
nen dat de gemiddelde leeftijd van die kern 17 jaar, 
6 maanden en ruim 7 dagen is. De oudste bezoeker 
is 22 en de jongste telg is 14.

Het zou de inhoud van een Groenekanse dorpsquiz 
kunnen zijn de juiste personen bij de betreffende 
bijnamen te plaatsen. Zoiets als in een spannende 
Engelse detective: zet ze alle 23 op een rijtje en 
zoek de juiste bijnaam bij de juiste geboortedatum. 
Ik sprak één van de jongeren en kreeg meer dan 
één tipje van de sluier opgelicht en deed een aantal 
verrassende ontdekkingen, dat, toen ik thuis met 
die namen ging ‘googlen’ alleen nog maar in aantal 
toenam. De recentelijk overleden J.J. Voskuil van 
het Meertensinstituut zou er met verve over kunnen 
schrijven. Hij had het talent de lezers in twee groe-
pen te splitsen. Of ze vallen voor zijn boeken, of ze 
vinden er helemaal niets aan. Die houding van voor 

of tegen, van vriend of vijand, is tekenend voor al 
zijn werk. De hele kale schrijfstijl lijkt op onbehol-
penheid te wijzen, maar dat is slechts schijn. Juist 
door de eindeloze herhaling wordt de eentonigheid 
van het kantoorleven benadrukt. De typeringen van 
de personages is meesterlijk. Iemand omschreef Het 
Bureau als ‘een soap voor gestudeerden.’ 
Voskuil zou het een mooie job gevonden hebben 
over de JOP in Groenekan te schrijven.
,
Henk van de Bunt

Klankbord
De job van Voskuil

In een vorig klankbord had ik het over hangrecht. Iemand reageerde met zo iets van: ‘Nu die JOP er 
staat is het toch eigenlijk geen recht meer, maar kun je spreken van ‘hangplicht’. Maar plichten en 
rechten horen nu eenmaal bij elkaar’. Verder vond men het klankbordartikel ‘…relativerend. Het 

was niet van de Hunnen komen eraan. Gewoon nuchter. We moeten geen incidenten opblazen of we 
voortdurend in staat van oorlog met elkaar zijn’.

De JOP in Groenekan is duidelijk het huis van de 
hangjongeren geworden. Dit blijkt o.a. uit de gege-
vens op de grijze achterwand.
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advertentie

De activiteitencommissie hoopt met 
deze geregelde activiteiten bij te dra-
gen aan hun eigen wens en hopelijk 
ook die van dorpsbewoners dat een 
dorpsplein de plek moet zijn waar 
mensen elkaar ontmoeten, waar de 
laatste nieuwtjes rond dorpsgenoten 
en dorpsgebeurtenissen worden uitge-
wisseld, waar het bruist, waar nieuws 
van om de hoek ook belangrijk is, 
waar mensen sociaal of dorps met 
elkaar om gaan. 

Zaterdag 17 mei
Een aantal winkeliers presenteert zich 
deze zaterdag door doe-activiteiten. 
Wim Landwaart laat de toeschouwers 
zien hoe er iets bijzonders gemaakt 
kan worden met de momenteel veel-
vuldig aanwezige seizoensproduc-
ten asperges en aardbeien. Johan de 
Zeeuw gaat ouderwetse appeltaarten 
bakken, Peet zal afhankelijk van het 
weer ijs of een warme snack pre-
senteren en Jannet Rijksen gaat door 
bezoekers zelf meegebrachte manden 

en bakken professioneel opvullen met 
tuinplanten.

Zaterdag 24 mei
Deze dag vindt er een demonstratie 
schapenscheren en spinnen plaats. 
Schapen van Van Woudenberg zullen 
vakkundig geschoren worden op het 
plein. Het zal daar duidelijk worden 
dat er meer dan alleen kracht voor 
nodig is. Een schaap weegt zo’n 50 
kilo en moet goed in bedwang gehou-
den kunnen worden maar zo’n schaap 
moet ook vakkundig neer worden 
gelegd. ‘Indien het schaap verkeerd 
wordt neergelegd kunnen zijn dar-
men bekneld raken en sterft het 
schaap binnen een paar uur’, vertelt 
mevrouw van Woudenberg. Haar man 
kan ze wel zelf scheren maar voor de 
demonstratie op het plein hebben ze 
iemand anders geregeld. ‘We hopen 
op mooi warm weer deze zaterdag, 
de schapen gaan dan zweten wat 
het scheren gemakkelijker maakt’. 
Hermien Noordanus uit Hollandsche 

Rading zal laten wat er onder andere 
met de vacht kan worden gedaan. 

Zaterdag 7 juni
Vorig jaar was deze dag waarin oude 
auto’s en motorfietsen centraal ston-
den een groot succes. Veel oude auto’s 
en motoren werden toen geshowd aan 
het publiek, een mooie activiteit op 
zich. Wat dit speciaal maakte was het 
feit dat er ook een route was uitgezet 
en dat senioren mee mochten in de 
oude auto’s of achterop de motorfiet-
sen als passagiers. De activiteiten-
commissie denkt velen een plezier 
te doen door deze dag te herhalen. 
Bij Jannet Rijksen (telefoonnummer 
0346 211380) kunnen zowel senioren 
uit Maartensdijk die een ritje mee 
willen maken als bezitters van oude 
voertuigen die ook graag meedoen 
zich opgeven.

Zaterdag 14 juni
Voor de oude ambachtenmarkt heeft 
een aantal mensen al toegezegd om 

hun ambacht te tonen aan het publiek. 
Er zullen ter plekke stroopwafels 
gemaakt worden, er zal een cise-
leerbewerker zijn leerbewerkkunsten 
laten zien, er is een tingieter aanwe-
zig en er worden tasjes gebreid. Ook 
andere, nog niet benaderde, ambachts-

lieden die hun vakwerk willen tonen 
en hobbyisten die hun ‘oude’ ambacht 
willen laten zien kunnen, na opgave 
bij Jannet Rijksen (telefoonnummer 
0346 211380), zonder kosten een plek 
krijgen op het plein.

Vier zaterdagen Maartensdijkse gezelligheid 
op het Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

Successen van vorig jaar worden herhaald en nieuwe activiteiten worden toegevoegd. 
De activiteitencommissie van de winkeliersvereniging is druk in de weer om alle zaken geregeld 

te krijgen voor vier bijna opeenvolgende zaterdagen met extra activiteiten op het plein.

Er staan weer heel wat activiteiten op het Maertenspleinprogramma de 
komende weken.

Meidrankjes in de 
wereldwinkel

Het sinaasappel-mangosapje uit de 
Wereldwinkel is wellicht net zo fris 
als gewone frisdranken, maar als 
je weet dat het afkomstig is uit een 
ver, exotisch land heeft het toch iets 
extra 's. Zeker als je bedenkt dat het 
tegen faire condities is ingekocht met optimaal rendement voor de produ-
centen die gebaat zijn met een eerlijk handel. En als we het nu toch over 
drankjes hebben: we krijgen steeds meer waardering voor de kwaliteit van 
onze wijnen: rood, wit, rosé. 

Sap en wijn maken deel uit van een uitgebreid assortiment foodartikelen 
voorzien van het vertrouwde Max Havelaarkeurmerk. Onze collectie siera-
den en geschenken wordt regelmatig vernieuwd en aangevuld.

De vrijwilligers van de Wereldwinkel ontmoeten u graag bij de verkoopta-
fels op zaterdag 17 mei tussen 10.00 en 16.00 uur in de hal van Dijckstate 
aan het Maertensplein te Maartensdijk.

Gerda Bollenbakker-de Haan en 
Paulien Laaper runnen samen deze 
kadoshop. Hiervoor hadden ze een 
soortgelijke zaak in Hilversum. In 
hun klantenbestand kwamen redelijk 
wat Maartensdijkers voor, die hen 
lieten weten dat Maartensdijk best 
een dergelijke winkel kon gebruiken. 
Toen het pand in Hilversum werd 
verkocht en zij op zoek waren naar 
een andere locatie wilden ze ook een 
mogelijke vestiging in Maartensdijk 
onderzoeken. 

Wens
Een eigen kadoshop in een dorp run-
nen is altijd de grote wens geweest 

van Gerda Bollenbakker-de Haan. 
Ze is zelf geboren in Oud-Loos-
drecht, heeft in Baarn gewoond en 
is nu woonachtig in Soesterberg.  

‘Een grote stad is prima om even 
te zijn, maar daarna weer snel naar 
huis’, verduidelijkt ze haar voorkeur 
voor het dorpse bestaan. ‘Ik heb altijd 
banen gezocht waarbij ik te maken 
had met klanten. Eerst onze eigen 
snackbar in Baarn en later als restau-
rantmanager bij Nijhof. Maar eens 
een eigen kadoshop bezitten was mijn 
grote wens.' Bijna drie jaar geleden 
is ze hiermee gestart in Hilversum. 
Het laatste jaar samen met Paulien 

Laaper, die ernaast ook nog op een 
bank werkzaam is. ‘We zijn blij met 
deze nieuwe zaak. Het loopt vanaf het 
begin al gelijk goed, de mensen zijn 
aardig, we zullen vast snel onze draai 
hier vinden.’

Veel is mogelijk
Naast tassen, sieraden en fotolijsten 
verkopen ze ook kandelaars, bekers 
en andere woondecoratie. ‘Eén of 
tweemaal per week wordt een beurs 
of een groothandel bezocht en komen 
er dus nieuwe producten in de zaak. 
Daardoor kunnen we ook snel op 
zoek naar gewenste maar niet aanwe-
zige kado’s. Het geeft mij echt een 
kick als ik voor een klant op zoek 
ga naar iets bijzonders, een wijnrek 
in een bepaalde maat of iets anders 
speciaals en het lukt me om het te 
vinden’. 

Naast deze kado’s zijn ze gespeciali-
seerd in het borduren van linnengoed 
en handdoeken. ‘We hebben veel 
voorbeelden voorhanden, zo kunnen 
we bijvoorbeeld de tekst ‘Slaap zacht’ 
gevolgd door een naam op een laken-
tje borduren voor een pasgeboren 
baby. Hiermee geef je een persoon-
lijk tintje aan een kado en dat geeft 
toch leuker’. Naast deze zaak willen 
ze zich ook richten op een internet-
winkel. Paulien Laaper is druk bezig 
om dit te realiseren. De site is er al 
wel maar er wordt nog wel hard aan 
gewerkt Het is al wel te bezoeken via 
www.kadoshopthaantje.nl. De zaak 
is geopend van dinsdag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Kadoshop ’t Haantje
door Marijke Drieenhuizen

Vorige week zaterdag is een nieuwe zaak in de voormalige dierenspeciaalzaak aan het Maertensplein 
geopend. Kadoshop ’t Haantje lijkt gezien de eerste aanloop een aanwinst te zijn voor het plein.

Nieuw in Maartensdijk: Kadoshop 't Haantje.

Nu 3,ÉÉ
Van 5,79

Thunbergia alata.
Geschikt voor op het
balkon of tegen een
schutting. In diverse

kleuren. Potmaat 14 cm.

Suzanne met de mooie
ogen

GroenRijk Hollandsche Rading - Tolakkerweg 138 - 035-5771425 - www.groenrijk.nl
g

G
eld

ig
 van

 15-05 t/m
21-05 2008. O

p
=

O
p

.

Zondag 18 mei
Open
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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:	asfalteren	bocht	Melkweg:	14	mei	vanaf	20.00	tot	06.00	uur;
•	 	Bilthoven:	asfaltreparaties	in	de	Gezichtslaan	(bebouwde	kom):	14	mei	vanaf	
20.00	–	06.00	uur;

•	 	Bilthoven:	asfaltreparaties	Leyenseweg	(deel	spoorlijn	–	2e	Brandenburger-
weg):	14,	15	en	16	mei	vanaf	20.00	tot	06.00	uur;

•	 		Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;
•	Maartensdijk:	herbestrating	Prinses	Margrietlaan:	tot	9	juni	2008.

Aanvragen	om	vergunning	 (arti-
kel	41	Woningwet)	voor:
Reguliere	bouwaanvraag	1e	fase
•		Hollandsche	 Rading,	 Vuurse	
Dreef	180,	vergroten	restaurant;

•		Hollandsche	 Rading,	 Tolakker-
weg	29,	uitbreiden	woning;

•		Maartensdijk,	 Achterweteringse-
weg	36,	vernieuwen	woning.

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

Verleende bouwvergunningen
•		Groenekan,	 Lindenlaan	 36,	
oprichten	 woning	 met	 garage	
(29-04-2008);

•		Groenekan,	 Groenekanseweg	
134,	 oprichten	 garage-berging	
(29-04-2008).

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

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

Dinsdag 20 mei is de afdeling 
Vergunningen en Toezicht i.v.m. 
cursus gesloten. Er is echter wel 
avondopenstelling.

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

Verkeer

Geslotenverklaring	 op	 de	 Kors-
sesteeg te Westbroek

De	 afgelopen	 maanden	 heeft	 de	
gemeente	in	overleg	met	bewoners	
en	bedrijven	de	mogelijkheden	van	
het	 instellen	 van	 een	 geslotenver-
klaring	 op	 de	 Korssesteeg	 onder-
zocht.	 De	 laatste	 tijd	 is	 het	 stil	
geweest,	maar	 dat	wil	 niet	 zeggen	
dat	we	stil	hebben	gezeten.	Hieron-
der	 vindt	 u	 een	 korte	 beschrijving	
van	 de	 procedure	 tot	 nu	 toe	 en	 de	
planning	voor	het	vervolg.
Eind	 augustus	 2007	 is	 een	 ver-
keersbesluit	genomen	tot	het	instel-
len	 van	 een	 geslotenverklaring	 op	
de	 Korssesteeg.	 In	 oktober	 zijn	
tegen	 dit	 besluit	 twaalf	 bezwaren	
gemaakt.	 Eind	 januari	 2008	 zijn	
de	 bezwaren	 in	 een	 zitting	 van	 de	
adviescommissie	 bezwaarschriften	
behandeld.	 Eind	 februari	 heeft	 de	
commissie	een	advies	uitgebracht.
In	november	2007	is	samen	met	een	
vertegenwoordiging	 van	 de	 bedrij-

ven	uit	Westbroek	besproken	welke	
nadelen	de	bedrijven,	hun	leveran-
ciers	en	hun	klanten	van	de	geslo-
tenverklaring	 ondervinden.	 In	 dit	
overleg	 zijn	 suggesties	 naar	 voren	
gekomen	 om	 deze	 nadelen	 op	 te	
kunnen	lossen.	Deze	suggesties	zijn	
door	 de	 gemeente	 onderzocht	 op	
haalbaarheid.	 Hieronder	 staat	 een	
overzicht	 van	 de	 suggesties	 met	
hun	voor-	en	nadelen:
1.		Alle	 inwoners	 van	 Hollandsche	
Rading,	Groenekan	en	Maartens-
dijk	 ook	 een	 ontheffing	 geven. 
Voordeel:	 de	 meeste	 klanten	
van	 bedrijven	 in	 Westbroek	
hebben	 dan	 een	 ontheffing. 
Nadeel:	 een	 grote	 groep	 onthef-
finghouders	maakt	het	effect	van	
de	maatregel	onzeker.

2.		Bedrijven	 mandateren	 om	
aan	 hun	 klanten	 dagont-
heffingen	 te	 verstrekken. 
Voordeel:	 bedrijven	 kunnen	 hun	
klanten	 een	 “dagkaartje”	 mee-
geven,	waarmee	 ze	 op	 één	door	
henzelf	aan	te	kruisen	dag	door	de	
geslotenverklaring	kunnen	rijden. 
Nadeel:	 omdat	 de	 bedrijven	
ontheffingen	 uitgeven,	 is	 de	
gemeente	 de	 controle	 kwijt	 en	
is	 het	 effect	 van	 de	 maatregel	
onzeker.

3.		Controleren	 op	 rijbewijs. 
Een	rijbewijs	 is	 juridisch	gezien	
niet	geschikt	om	als	controlemid-
del	 voor	 een	 geslotenverklaring	
te	dienen.

Eind	 mei	 wordt	 een	 oplossing	
aan	 het	 college	 voorgelegd.	 In	
het	 voorstel	 wordt	 de	 (volgens	
de	 gemeente)	 meest	 haalbare	
oplossing	 voorgesteld	 en	 wor-
den	 de	 wensen	 van	 de	 bedrijven	
als	 alternatieven	 meegenomen. 
Afhankelijk	 van	 het	 collegebesluit	
is	 nog	 ca.	 zes	 weken	 nodig	 voor	
het	 verlenen	 van	 ontheffingen	 aan	
bewoners,	 werknemers	 en	 bedrij-
ven	die	een	aanvraag	hebben	inge-
diend	 en	 voor	 het	 bestellen	 en	 het	
plaatsen	van	de	borden.

Voor	meer	 informatie	 kunt	 u	 con-
tact	opnemen	met	de	heer	Wiegant	
(030)	228	91	99.

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

Vergunningen en Toezicht

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)	
Woensdag	14	mei:	Bisonspoor	Maarssenbroek.
Dinsdag	20	mei:	Tuincentrum	’t	Vaarderhoogt.	
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	Maartensdijk
Wijkprojectleider:	Hilde	Evers,	telefoon:	(030)	220	34	90	of	
06	48	64	19	90	e-mail:	h.evers@mensdebilt.nl	
 
Helpdesk	Wonen,	Welzijn,	Zorg	Maartensdijk:	
Openingstijden:	maandag,	dinsdag,	donderdag,	vrijdag	van	09.00	tot	15.00	
uur.	Telefoon	Helpdesk:	(0346)	21	10	55.

Spreekuren	dinsdag	20	mei:
•	Van	09.30	tot	10.30	uur:	adviseur	wonen,	welzijn,	zorg
•	Van	10.30	tot	11.30	uur:	mantelzorgconsulent
 
Internetcafé:	maandag	t/m	zaterdagochtend,	10.00	tot	11.45	uur	en	14.00	
tot	16.30	uur.	Voor	gratis	hulp	bij	het	Internetten:	bel	de	Helpdesk	voor	een	
afspraak.
 
Restaurant	Dijckstate
Altijd	keuze	uit	drie	menu’s.
Maandag	t/m	zondag	12.00	-	13.30	uur.
Maandag	t/m	vrijdag	17.00	–	18.30	uur.

Wijkservicecentrum	MENS
De	Bilt	West,	tel.	(030)	221	75	50
Locatie:	Buurthuis	’t	Hoekie,	Prof.	Dr.	T.M.C.	Asserweg	2	–	3731	KX	
De	Bilt	wijkprojectleider	Patty	van	Ziel,	telefoon	(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.

Op	maandag	12	mei	is	de	helpdesk	in	verband	met	Pinksteren	gesloten.
 
Spreekuren
•	 	Donderdag	15	mei	van	11.00	tot	12.00	uur	Lia	Hottinga,	maatschappelijk	
werker.

•	 	Donderdag	15	mei	van	16.00	tot	17.00	uur	Roy	Delicaat,	Eerste	Hulp	bij	
Mobiele	Telefonie.

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

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

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

cie Utrecht, SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.

Agenda	Wijkservicecentra
14 – 21 mei 2008
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Op	19	mei	aanstaande	van	19:30	uur	
tot	21.30	uur	organiseert	de	gemeen-
te	De	Bilt	 in	 samenwerking	met	 de	
Johan	 Cruiff	 Foundation	 een	 infor-
matieavond	 over	 een	 Cruijff	 Court.	
De	avond	wordt	gehouden	in	het	H.F.	
Witte	 Cultureel	 &	 Vergader	 Cen-
trum,	Henri	Dunantplein	 4.	Belang-
stellenden	zijn	van	harte	uitgenodigd	
de	avond	bij	te	wonen.
Een	 Cruijff	 Court	 is	 een	 ontmoe-
tingsplek,	 een	 plaats	 om	 veilig	 te	

kunnen	 sporten	 en	 een	 plek	 waar	
thema’s	 als	 gezondheid,	 integratie,	
samen	spelen	en	respect	voor	elkaar	
centraal	staan.	Het	doel	van	de	infor-
matieavond	is	om	nog	eens	duidelijk	
uit	te	leggen	wat	een	Cruijff	Court	is.	
Er	 is	 vanuit	 diverse	 bronnen	 geble-
ken	 dat	 er	 onduidelijkheid	 bestaat	
over	wat	een	Cruijff	Court	is	en	hoe	
dit	 eruit	 ziet.	Tijdens	 deze	 avond	 is	
er	 een	 vertegenwoordiger	 van	 de	
Cruijff	 Foundation	 –	KNVB	velden	

aanwezig	 om	 te	 vertellen	 over	 de	
ervaringen	 van	 de	 foundation	 met	
dergelijke	voetbalvelden.	Na	de	pre-
sentatie	is	er	gelegenheid	tot	het	stel-
len	van	vragen.	

De	avond	gaat	niet	over	de	indeling	
of	 de	 visie	 van	 het	 terrein	 gelegen	
tussen	 de	 Buys	 Ballotweg,	 Aeolus-
weg	en	Cumulusweg.

Informatieavond	Johan	Cruijff	Court
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Agenda
Voorzitter: de heer P.H. Boos
Secretaris: Mevrouw mr. Drs. J.L. van Berkel

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders  
uitgenodigd.
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Verordening naamgeving en nummering 
20.15 uur  3.  Investeringen brandweer 2008 De raad wordt voorgesteld om:
  a.  het in de begroting voor Brandweer-investeringen 

geraamde bedrag van € 419.000 beschikbaar te stellen;
  b.  een extra krediet van € 24.000 beschikbaar te stellen voor 

2008. 
20.35 uur 4. Herbouw kantoor Brandweer te Bilthoven
21.00 uur 5.  Herinrichting Sportpark van Eck te Maartensdijk 21.00 uur 
21.20 uur  6. Project Mens 
22.20 uur  7. Vaststelling kort verslag d.d. 10 april 2008
22.25 uur  8. Mededelingen
 8.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m 

april 
 8.2. Overige mededelingen 
 8.3.  Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen
 22.35 uur  9. Rondvraag 
 22.40 uur  10. Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 15 
mei 2008 om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilt-
hoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur 
het informeel contact plaats in de hal van Jagtlust.

Agenda:
Voorzitter: mevrouw C.M. van Brenk, MsC
Ambtelijk secretaris: mevrouw drs. M.A.C. van Esterik

Voor deze vergadering is/zijn de betreffende portefeuillehouders uitgenodigd.
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Vaststellen bestemmingsplan Westbroek 2007
21.00 uur 3.  Standpunt inzake aanpassing vliegveld Hilversum
21.20 uur  4.  Vaststellen geactualiseerde Bouwverordening De Bilt 2008 
21.35 uur  5.  Kredietvoorstel voor sloop bunker voormalig MOB-com-

plex Larenstein
21.50 uur  6. Duurzaamheidsnotitie De Bilt
22.50 uur  7. Vaststelling kort verslag d.d. 10 en 17 april 2008
22.55 uur  8. Mededelingen
 8.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m 

april 2008 
 8.2.  Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
 8.3.  Terugkoppeling overige regionale organen
23.05 uur  10. Rondvraag
23.10 uur  11. Sluiting

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger & Bestuur
De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert op donderdag 
15 mei 2008 om 20.00 uur in de voormalige raadzaal van het gemeente-
huis te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 
19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal.

Jeugdoverlast en het Actieteam Jongeren
Jeugdigen trekken veel in groepen op. Er kan een verdeling worden gemaakt in vier categorieën; jeugdgroepen, hin-
derlijke 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 maat-
regelen te bespreken 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.

•	 Nummerpaaltjes	 die	 de	 plaats	
bepalen van een graf waren stuk voor 
stuk uit de grond verwijderd.  Som-
migen waren in het rond gegooid en 
lagen op het gras of in de groenvoor-
ziening die de begraafplaats van de 
omgeving afschermt. 
•	 	Bloempotten	waren	omgekeerd	en	

leeg gegooid.
•	 	Een	bloemschaal	van	een	graf	waar	

enige tijd geleden een overledene 
was begraven lag op zijn kop tegen 
een haag.

•	 	Een	glazen	beertje	is	van	een	graf	
gehaald en in stukken gegooid en 
verdeeld over de begraafplaats.

•	 	Op	 een	 van	 de	 graven	 is	 een	 lig-
gende steen verschoven en geheel 
bedolven onder het zand zodat de 
tekst die hierop aangebracht is niet 
meer te zien is, het grind is ver-
vuild met zand. 

•	 	Op	 twee	 andere	 graven	 waren	
onderdelen (granieten vaas en zuil) 
die op de graven verlijmd waren, 
met brute kracht omver getrapt 
waarbij er grote kans is dat ande-
re onderdelen van het monument 
beschadigd zijn.

Toen de beheerder de schade ging 
bekijken trof hij daar een bezoeker 
aan die haar afschuw uitte door de 
opmerking: “Snapt u dat nou? In 
zo’n kleine gemeenschap. Wie doet 
nu zoiets.”
Wat degene die dit gedaan heeft, 
heeft bezield is niet te verklaren. Ver-
moedelijk is het baldadig gedrag van 
kinderen die zich verveelden. Hope-
lijk is het eenmalig! Degenen die het 
hebben gedaan hebben zich blijkbaar 
niet gerealiseerd hoezeer ze iemand 
hiermee kwetsen. Het graf van een 

dierbare wordt ervaren als iets per-
soonlijks. Bekijken en bewonderen 
mag, maar aan een graf komen wordt 
veelal ervaren als inbreuk. Bovendien 
kosten vernielingen aan een begraaf-
plaats de gemeenschap altijd geld.
Omdat wij willen dat zulk gedrag niet 
wordt herhaald is er, zoals altijd bij 
een vernieling op een gemeentelijke 
begraafplaats, aangifte bij de politie 
gedaan. De politie heeft aangegeven 
dat als getuigen vernielingen melden, 
er direct een voertuig naar toegaat 
zodat de plegers aangehouden kunnen 
worden.  
In dit geval zijn er (nog) geen getui-
gen gevonden. Mocht u iets hebben 
gezien dan verzoeken wij u dit te mel-
den bij de politie op telefoonnummer 
0900-8844. Zij zullen dan verdere 
acties ondernemen.
Een bezorgde beheerder.

Op woensdagmiddag 11 juni a.s. 
is er weer de jaarlijkse Roefeldag 
in gemeente De Bilt. Dit jaar is er 
één Roefeldag voor alle gemeente-
kernen. Alle kinderen in de leeftijd 
8 tot 12 jaar, die woonachtig zijn 
in de gemeente De Bilt, kunnen op 
die dag een kijkje nemen achter de 
schermen bij een bedrijf of instel-
ling. Tijdens deze middag kunnen 
de deelnemers kennis maken met 
de “grote-mensen-wereld” door zelf 
mee te “werken”.  Kinderen kunnen 
zich nu opgeven voor deelname.
Inschrijfformulieren kun je ophalen 
bij buurthuizen, bibliotheken en bij 
de publieksbalie op het gemeente-
huis. Ook verspreiden we een aantal 
exemplaren op de basisscholen. Het 
formulier kan je ook downloaden 
via www.roefeldagdebilt.nl, www.
debilt.nl of via www.hoekie.nu. 
Wees er snel bij want de inschrij-

vingen moeten vóór 16 mei opge-
stuurd zijn. Dus ben je tussen de 
8 en 12 jaar en wil je meedoen, 
wacht niet af en geef je snel op met 
een groepje van 3 kinderen plus 1 
begeleider. Afhankelijk van het aan-
tal roefelplaatsen kunnen max. 300 
kinderen meedoen. 

Voor meer informatie over de 
Roefeldag kunt u terecht bij:

Joke van Kessel van de Gemeente 
De Bilt, tel. (030) 228 96 18, 
E: kesselj@debilt.nl

Ingrid Verheij van Samen voor 
De Bilt, tel. 06 46 06 40 10 
E: info@samenvoordebilt.nl  

Paulien Lemmen van Buurthuis 
’t Hoekie tel. (030) 220 17 02, 
E: plemmen@buurtwerkdebilt.nl

Inschrijving Roefeldag De Bilt 2008!

Vernielingen op de begraafplaats in Westbroek
In het weekend van 25 april jongstleden werd de beheerder van de begraafplaats Westbroek gebeld door 
verontruste bezoekers van de begraafplaats. Deze waren naar de begraafplaats gegaan om de graven van 

hun dierbaren te bezoeken en te verzorgen. Op de begraafplaats aangekomen werden ze geconfronteerd met 
de gevolgen van baldadig gedrag. 

De VrijeTijdMarkt 2008 wordt gehouden op zaterdag 6 
september om en nabij het winkelcentrum Planetenbaan 
te Bilthoven. De VrijeTijdMarkt biedt organisaties uit 
de gemeente De Bilt een unieke gelegenheid om hun 
activiteiten te presenteren aan een breed lokaal publiek. 
Op dit moment zijn er al meerdere aanmeldingen binnen 
maar er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor diver-

se activiteiten en het huren van een kraam. 
Voor informatie of voor een opgaveformulier 
neemt u dan contact op met Joke van Kessel 
via telefoonnummer (030) 228 96 18, e-mail:  
kesselj@debilt.nl of kijk voor nadere informatie op 
www.vrijetijdmarktdebilt.nl Tot ziens op de VrijeTijd-
markt 2008!

De VrijeTijdMarkt 2008

K.B.O. - bustocht 
naar Bavel

Woensdag 28 mei 2008 organiseert de K.B.O 
de derde bustocht van dit jaar: een dagtocht 
naar Bavel met een rondvaart in de Biesboch. 
Het vertrek uit De Bilt is om 9.00 uur. In Bavel 
wordt een bezoek gebracht aan de korenmolen 
en daar is een ontvangst met koffie en molen-
koek, expositie/excursie en een diapresentatie 
inclusief gratis molenbrood. 

Als lunch wordt een Brabantse koffietafel 
geserveerd. Om 14.00 uur is er een rond-
vaart met de ‘Zilvermeeuw’ door het prachtige 
natuurgebied de Biesbosch. De terugkeer in De 
Bilt staat gepland tussen 18.00 en 19.00 uur. 
Ook niet-leden kunnen mee wanneer er plaat-
sen over zijn. Voor inlichtingen:dhr. Gerritse. 
tel: 030 2286483.

Contactgroepen voor 
mantelzorgers

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert maandelijks ont-
moetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers: mensen die zorgen 
voor een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende uit hun directe 
omgeving.

In deze ontmoetingsbijeenkomsten kunnen mantelzorgers in een 
ontspannen sfeer praten en ervaringen uitwisselen met mensen, 
die in een vergelijkbare situatie zitten. 

Er zijn drie contactgroepen:
SWO-vestigng Maartensdijk, Maertensplein 96, op dinsdag 20 
mei a.s. van 10.00 tot 11.30 uur, met als onderwerp ‘hoe kom je 
op voor jezelf’ en wat er verder ter tafel komt.

In de SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6, is er op 21 en 22 
mei a.s., beide keren van 10.00 tot 11.30 uur een bijeenkomst.
Voor meer informatie over de bijeenkomsten: Willemien Hak, 
Stichting Welzijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt, tel. 030 
2203490. Er zijn geen kosten aan verbonden.



We hebben er zin in.

Voordeel
nieuws

Week 20 2008
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 17 mei 2008.

Iglo vissticks
uit het vriesvak
pak 10 stuks

Ola frusì toetje
mango framboos
uit het vriesvak
set 2 bakjes à 100 ml

Fristi cooler 
fruitdrank
appel-peer-kiwi of 
sinaasappel-perzik-
sterfruit
pak 1 liter

Mini kriel
zak 600 gram

Worteltjes
geschrapt en gewassen
zak 500 gram

1.49

0.99

1.99
2.65

liter 9.95
0.99

1.29

0.99
1.39

kilo 1.65

0.59
0.75

kilo 1.18

Koelvers, lekker en gezond

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

tip
Kom proeven...Elke zaterdag hebben wij demonstraties bij ons in de winkel, waar u kunt proeven van speciaal voor u ge-selecteerde producten. 
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Hoofdschuddend komt de wat oudere 
vrouw bij me op het bankje zitten. Ze 
heeft duidelijk problemen en kan die 
natuurlijk niet voor zichzelf houden. 
‘Ik ben met de fiets het dorp inge-
gaan, netjes de fiets op slot gezet en 
nu ben ik m’n sleuteltje kwijt’, zegt 
ze met een treurige blik. Ik probeer 
te bedenken of ik een oplossing voor 
haar probleem weet te vinden, maar 
ik ben niet erg technisch en moet dus 
proberen haar via andere mensen te 
helpen. ‘Kan een klusjesman u niet 
helpen’, vraag ik. Ze schudt haar 
hoofd. ‘Dat heb ik al uitgezocht, 
maar een slot openbreken schijnt erg 
moeilijk te zijn.’ Zo te zien piekert ze 
over wat ze nu nog zou kunnen doen. 
‘Ik moet in ieder geval zorgen dat 
ik mijn fietstassen in veiligheid stel, 
want straks ben ik niet alleen mijn 
fiets, maar ook de fietstassen kwijt.’ 
Ik heb medelijden met de vrouw en 
neem haar probleem heel serieus. 
‘Wat me vooral kwaad maakt is dat 
ik niet weet waar ik het sleuteltje 
het laatst nog in handen heb gehad’, 
zegt ze bijna kwaad. Ik ben altijd 
bereid mee te denken en vraag haar 
eens goed na te denken wat ze deze 
middag gedaan heeft. Ze schudt haar 
hoofd. Van alles heeft ze al bedacht, 
maar ze kan zich niet voorstellen 
dat er nog iets nieuws uitkomt. Ze 
zwijgt peinzend en zegt dan opeens: 
‘Kees, ja hij is nog de enige die me 

zou kunnen helpen.’ Heel gek, ik ken 
Kees niet, maar door haar hoopvolle 
uitstraling krijg ik ook het gevoel dat 
hij haar zou kunnen helpen. ‘Ga dan 
naar hem toe’, moedig ik haar aan. Ze 
lijkt even te twijfelen, maar knikt dan 
en gaat weg. Het is lekker weer en ik 
heb een puzzel meegenomen die ik 
probeer op te lossen. Lang ben ik er 
niet mee bezig, want het lentezonnetje 
maakt slaperig en ik dut zowaar in. Ik 
droom van een vrouw die probeert het 
slot van haar fiets open te maken. Dat 
lukt haar ook nog en in mijn droom 
staat ze nu glimlachend met haar fiets 
in de hand voor me. Verbaasd kijk ik 
haar aan. Met een snurkend geluid, 
waarvan ik zelf schrik, word ik wak-
ker. Langzaam kom ik weer bij deze 
wereld, maar als ik dan inderdaad 
de vrouw met haar fiets voor me zie 
staan ben ik helemaal wakker. Ze 
heeft een grote margrietenplant bij 
zich. Onthutst kijk ik haar aan. Met 
dezelfde glimlach als in mijn droom 
staat ze daar. Ik kan mijn ogen niet 
geloven. Bijna stotterend vraag ik wat 
er gebeurd is. Ze komt bij me zitten 
en vertelt enthousiast dat ze naar Kees 
gegaan is en dat hij met een slijpsteen 
het slot voor haar zou proberen open 
te krijgen. Hij moest daar eerst nog 
voor naar een vriend die zo’n ding 

heeft. ‘Toen bedacht ik opeens dat 
ik nog in een andere winkel geweest 
ben en misschien daar mijn sleuteltje 
verloren heb. Toen ik in die winkel 
mijn verhaal vertelde zei de juffrouw 
dat er inderdaad iemand een sleuteltje 
dat voor de deur gevonden was had 
afgegeven. Mijn sleuteltje. Ik holde 
meteen naar mijn fiets en had het 
slot net geopend toen Kees er met 
het apparaat aankwam. Als het wat 
langer geduurd had was hij al bezig 
geweest het slot open te breken. Ik 
voelde me echt de gelukkigste vrouw 
van de wereld. In de plantenwinkel 
heb ik net deze margrieten voor Kees 
gekocht. Bijna neuriënd stapt ze op 
om de plant bij haar weldoener, die 
niet in eens actie hoefde te komen, te 
gaan bezorgen.

Maerten
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De korfballers van Tweemaal Zes 
reisden afgelopen zaterdag af naar 
het hoge noorden om in het Friese 
Britsum de strijd aan te binden tegen 
CSL. Eén van de laatste verenigingen 
waar op dit nivo nog op ‘gras’ wordt 
gespeeld. Een tegenstander die nog 
volop in strijd is tegen degradatie.
Op gras, met prachtig zonnig weer, 
klonk klokslag 15.30 uur het begin-
signaal voor deze wedstrijd met 
Wouter van Brenk als interim-coach, 
voor de geschorste Arjen van Ginkel, 
op de bank. Vanaf de eerste minuut 
was zichtbaar waar deze tegenstander 
voor ging. Zonder de schroom om 
tegen de koploper te moeten spelen 
nam men direct het initiatief. Binnen 
2 minuten keek Tweemaal Zes tegen 
een 2-0 achterstand aan.

En hierbij bleef het niet. Vanuit een 
goed collectief drukte CSL daarna rus-
tig door. Bij de Maartensdijkse ploeg 
was de start moeizaam, er waren wel 
kansen maar de afronding hiervan liet 
te wensen over. Na 12 minuten stond 
er al een stand van 9-2 op het score-
bord en was Tweemaal Zes (nog) niet 
in haar doen. Tot aan de rust (12-6) 
ging het daarna gelijk op.
Het begin van de 2e helft leek het 
er op dat Tweemaal Zes alsnog aan 
de inhaalrace begon. Snel werd er 
weliswaar 12-7 gemaakt, maar toen 
CSL daarna ook weer scoorde was 
het beoogde offensief snel in de 
kiem gesmoord. De wil om in deze 
fase de wedstrijd toch nog te doen 
kantelen ontbrak. In plaats van een 
tandje bij te schakelen liep in zowel 

aanvallend- als verdedigend opzicht 
Tweemaal Zes steeds achter de feiten 
aan. Kenmerkend daarvoor was onder 
andere het missen van een twee-
tal strafworpen. De achterstand werd 
naar mate de 2e helft vorderde nog 
wel enigszins ingelopen. Roy de Kok 
werd in de slotfase nog ingebracht 
voor Tim Meijers, maar het verlies 
was desondanks onafwendbaar. Bij 
een stand van 19-15 floot de scheids-
rechter voor het einde.

Door de winst van DVO op ODIK 
deelt Tweemaal Zes nu samen met 
DVO de eerste plaats. Komende 
zaterdag staat wederom een uitwed-
strijd op het programma. Om 15.30 
uur wordt er in Harderwijk gespeeld 
tegen Unitas.

Tweemaal Zes verliest opnieuw

Woensdag 4 juni a.s. organiseert Korf-
balvereniging Tweemaal Zes voor de 
12de maal het Combi-korfbaltoernooi 
op de velden aan de Dierenriem. Ook 
dit jaar wordt het toernooi gesponsord 
door Juwelier Edelsmid Rob van Eck 
uit De Bilt. Het toernooi is min of 
mee een voortzetting van het vroe-
gere Stratenkorfbaltoernooi gewend. 
Ook dit jaar kunnen weer teams 
samengesteld uit collega’s, familie en 
vrienden meedoen.

Iedereen die (weer) eens wil korf-
ballen kan zich inschrijven voor het 
avondtoernooi dat om 19.00 uur 
begint op woensdag 4 juni a.s.. Het 
toernooi draait vooral om de gezel-
ligheid, dus ook enthousiastelingen 

die het ‘zesje’ niet kunnen maken, 
kunnen meedoen. Voor de teams die 
vooraf willen wennen aan de regels 
en manden kan er tot het toernooi op 
de woensdagavonden met de recrean-
ten van TZ meegetraind worden (van 
19.45 tot 21.00 uur).

Teamsamenstelling
Een team bestaat uit minimaal 4 dames 
en 4 heren (max. 3 ‘actieve’ korfbal-
lers). Niet alle teamleden hoeven in 
dezelfde straat te wonen. Misschien 
is er een team te vormen van familie, 
collega’s of toch wel uw eigen buren. 
Kortom, stel een team samen en geef 
het een toepasselijke naam. 
V.w.b. de leeftijd: Men moet de lagere 
school hebben verlaten. Een grens 

naar boven is er niet; niemand hoeft 
zich te oud te voelen om mee te 
doen.

Aanmelden
Een team is aan te melden per email 
naar Toernooicommissie@Tweemaal-
zes.nl . Vermeld daarin de contactge-
gevens (m.n. telefoonnummer) en de 
naam van het team.

Het kan mogelijk zijn dat door 
omstandigheden (ruimtegebrek vel-
den) een beperkt aantal teams kan 
deelnemen aan het toernooi en dat 
gaat dan op volgorde van inschrij-
ving. Aanmelding kan tot uiterlijk 
vrijdag 23 mei a.s. Inschrijfgeld is 1 
euro per persoon.

Combi korfbaltoernooi bij TZ

Muze in ’t groen brengt 
FILM-THEATER dichterbij

Op vrijdag 30 mei wordt in de Boskapel aan de Grothelaan 1 Michael 
Radford’s Shakespeare-verfilming vertoont van

THE MERCHANT OF VENICE
U wordt van harte uitgenodigd deze bijzondere film te komen zien.

The Merchant of Venice, Shakespeare’s  meest controversiële toneelstuk, 
beschrijft op fascinerende wijze hoe arrogantie en bot antisemitisme een 
reactie krijgen in huiveringwekkende wraakzucht. Maar op het moment dat 
het drama dreigt uit te monden in een ijzingwekkende catastrofe, neemt een 
subtiel in de plot meegetrokken romantische draad ineens de overhand, wat 
uitmondt in een verrassend lichtvoetige finale.
Michael Radford (eerder regisseur van Il Postino) verfilmde het stuk op 
authentieke Venetiaanse lokaties, met een briljante Al Pacino in de hoofdrol 
als Shylock. Belangrijkste tegenspelers zijn Jeremy Irons, Lynn Collins en 
Joseph Fiennes.

Uiteraard is voor deze film gekozen vanwege Shakespeare’s Midzomer-
nachtsdroom, het toneelstuk dat van 2 tot 6 juli 2008 op fort Ruigenhoek 
voor spektakel gaat zorgen. 
Alle informatie hierover is te vinden op www.muzeinhetgroen.nl  en
www.theaterinhetgroen-web-log.nl. 

Pieter van Lierop, dorpsgenoot en filmkenner bij uitstek, reisde als recen-
sent de gehele wereld rond, mistte geen filmfestival en interviewde de 
diva’s. Zo was hij drie-en-een-half-jaar geleden in Venetië toen deze film 
haar wereldpremière beleefde. Het lukte Pieter toen om Al Pacino te inter-
viewen. Voorafgaand aan de film zal Pieter op zijn eigen, smakelijke wijze 
vertellen over zijn speciale band met deze film. Deze complete vertoning 
kunt en wilt u natuurlijk niet missen. 

Aanvang 20.30 uur, zaal open om 20.00 uur waar u wordt ontvangen met 
koffie/thee en iets lekkers. Na de voorstelling kan er nog gezellig worden 
nagepraat. Entree 10 euro. Dit bedrag komt ten goede aan het Groenekanse 
Shakespeare-project. Reserveren kan via beide sites, hoeft niet, u mag ook 
zo binnenlopen.

Ingezonden mededeling

Triatlon Judokan een succes
De Triatlon van Judokan van zaterdag 10 mei mag een succes worden 
genoemd. Het eerste onderdeel was een reactiespel, waarbij het vooral ging 
om het bij judo erg belangrijke valbreken. Daarna was er een stukje karate 
en hierbij werden de stootkussens goed gebruikt. Ook jiu jitsu werd niet 
vergeten en e.e.a. werd afgerond met een judowedstrijdje. Vervolgens werd 
er gefietst naar zwembad Blauwkapel voor het volgende onderdeel van 
de triatlon. Daar was ook nog tijd voor limonade en een koekje. Allerlei 
waterspelletjes, wedstrijdjes en estafettes volgden elkaar in snel tempo op. 
Vervolgens en tenslotte weer aankleden en weer (terug) fietsen. Dat was 
nog best ver aan het eind van een sportieve en actieve middag. 

Een onderdeel van de triatlon speelde zich af in Zwembad Blauwkapel.

Laatste keer 
klaverjassen bij SVM

Vrijdag 16 mei a.s. is de laatste avond van het seizoen 2007 – 2008 van 
de klaverjascompetitie van SVM. De aanvang is om 20.00 uur. De kosten 
zijn 3 euro p.p. Ook is er een verloting, waarbij de kosten 0,25 euro per lot 
zijn.

Dartstoernooi 
in 't Hoekie

Zondag 18 mei vindt alweer het 
laatste dartstoernooi van het sei-
zoen plaats in Buurthuis 't Hoekie. 
Vanaf 12.00 uur is de deur open en 
het toernooi begint om 13.00 uur. 
De kosten voor deelname bedragen 
4,00 euro Belangstellenden kunnen 
zich inschrijven bij Buurthuis ’t 
Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asser-
weg 2, 3731 KX De Bilt, tel. 030 
2201702.

Op ‘t bankje



PERSONEEL GEVRAAGD

Loonbedrijf Boshuis vraagt 
minigraver/shovelmachinist en 
tractorchauffeur. Meer info 
bel 06-53779961

Wie wil ons 5 uur per week hel-
pen in de tuin. Fam. Vermeeren, 
Tel. 030-2287649

PERSONEEL AANGEBOD

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

DIVERSEN

SLEUTELBOS, waarschijn-
lijk dinsdag 6 mei verloren 
in Maartensdijk. Tel. 06 - 
30078323

In De Zilverkamer vindt u 
een uitgebreide collectie oud 
en antiek zilver, waaronder 
fotolijstjes, kandelaars, man-
den, (dien) bestek, taartvork-
jes en dienbladen. Geopend 
iedere woensdag op de overige 
dagen open op afspraak. De 
Zilverkamer, Kastanjelaan 3B, 
Groenekan. Tel. 06-42223747. 
www.dezilverkamer.nl.

Vakantie voorbij, tijd voor 
een opknapbeurt! Kom naar 
BETTY'S CORNER! Bel voor 
een afspraak: 06-33722022. 
Zorg voor uw haar!

Studente zoekt kamer ivm stage 
in Maartensdijk, van 10-08-08 
tot 15-02-09. Tel. 0321-310088. 
Mail: h.seyerlin@chello.nl

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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Rieten strandstoel. €50,-. Tel. 
0346-213321.

ZONWERING gebruikt en 
nieuw reparatie rolluiken-
markiezen. Uw bestaande zon-
nescherm elektrisch gemaakt. 
€289,-. Hans. Groenekanseweg 
06-26604779

Te koop of te huur BUNGALOW 
Holl. Rad. €349.000 k.k. Tel 
06-54623282 (geen recreatie-
woning)

Tv-Philips 60 cm, gratis af te 
halen. Tel. 0346-282414

Rieten stoel en tafeltje Ø 50cm, 
leuk voor serre of kinderka-
mer. Tafeltje heeft afneembaar 
bovenblad met extra glasplaat-
je. In heel goede staat. Samen 
€35. Tel. 06-54665050

Prachtig houten hobbelpaard, 
bijna nieuw. €30,- 1- Persoons 
zomerdekbed. €15,-
Citruspers, elec. Philips. €7,50. 
Tel. 06-54665050.

Dakdragers en imperial 
Corsa Strada. €49,95. Tel. 
035-5771562

Wc voor tent en caravan, 
met spoelbak. €40,- Tel. 
0346-213780

TKA Twinny load fiets-
drager voor 2 fietsen voor 
op de trekhaak. €49,95. Tel. 
0346-211818

Zonnehemel Harpo pearl, als 
nieuw. Gratis af te halen. Tel. 
0346-212523

TE KOOP GEVRAAGD

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

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

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

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

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 bege-
leiding. 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.

Lekker buiten en toch wat verdienen? Dat kan… loop dan de 
Vierklank. Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor Lage 
Vuursche. Ben je geinteresseerd? Bel dan 0346-211992

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

T. van Asselt Klussenbedrijf
Voor al uw onderhoud en timmerwerken, zowel binnen als buiten, 
bij particulieren en bedrijven. Tel 06-20166310, te Groenekan.

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

Vindt u vitale levensstijl en een optimaal gewicht belangrijk? 
Ga met ons vóór de zomervakantie 6 weken ”op reis” om afva-
stoffen op te ruimen en om een goede balans in het lichaam te 
krijgen. U legt a.h.w. een nieuw fundament voor blijvend resul-
taat. Info: www.weethoejeeet.nl, kenmerk enny.boogaard; tel. 
0346-212687; em.boogaard@planet.nl

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

Sportbus 
Aanstaande donderdag 15 mei zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrij-
ken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 
15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat allerlei 
spelmaterialen die door de kinderen en de oudere 
jeugd gratis en onder begeleiding van vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan aller-
lei balspellen, maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. 
Bij slecht weer zijn de kinderen welkom in Sojos 
waar het sportbus team een alternatief programma zal 
aanbieden.

Kom naar de Kids Only Disco
Aanstaande vrijdag 16 mei is er weer een Kids Only 
Disco avond in Sojos. De disco is bedoeld voor kin-
deren 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 natuurlijk weer een 
sneeuwbal dans. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 
uur en de entree is 1,- euro. De volgende Kids Only 
is op 30 mei.

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 21 mei zijn alle basisschoolkinderen 
vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewekelijkse spel-
letjes- en knutselmiddag van Sojos. Er wordt uiteraard 
weer een superleuk programma aangeboden door 
Guner, de tijdelijke vervanger 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 volgende 
middag is op woensdag 28 mei.

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

Gezamenlijke 
Plantenbeurs

Voor de eerste keer zal WVT samen met de plaatselij-
ke afdeling van Groei & Bloei een plantenbeurs orga-
niseren. Deze wordt gehouden op zaterdag 17 mei van 
10.00 tot 14.00 uur. Leden van WVT en Groei & Bloei 
bieden zaadjes, stekjes, plantjes van vaste planten en 
eenjarigen aan, maar ook bollen, knollen en andere 
spullen die met tuinieren en bloemschikken te maken 
hebben. Omdat het leuk is zoveel mogelijk soorten 
aan te bieden, doen ook de dahlia-, de fuchsia- en de 
lathyrusvereniging mee. Iedereen mag komen kopen 
(of ruilen als men dat van twee kanten wil). Voor ieder 
wat wils, vaste planten, eenjarigen, balkonplanten en 
dat voor een vriendenprijsje!

Binnen zal WVT er zijn met een heel mooie stand 
boeken over tuinieren en de natuur. Bovendien zal er 
een kort filmpje over het kweken van dahlia’s te zien 
zijn. Gezellig iets drinken kan natuurlijk ook. Agenda

The Hanson Hawaiian Minstrels  
Deze band brengt u op vrijdagavond 16 mei in tropische sferen! Het repertoire is 
verfrissend en verrassend. Hun optreden is altijd een succes en brengt het publiek 
in de juiste stemming. The Minstrels spelen traditionele Indische- en Krontjong-
liederen. Beleef dit tropisch muzikaal menu op een muzikale avond die u niet mag 
missen in de recreatieruimte van Dijckstate in Maartensdijk. Vrijdag 16 mei om 
19.30 uur. Kosten 3,50 euro incl. koffie of thee
 
De zomerse fietsclub
De Fietsclub is een club van mensen die een hele dag fietst in de omgeving van 
Maartensdijk. Zij starten met een kop koffie en gaan daarna, bepakt met lunchpak-
ket, op pad. Onderweg picknicken ze op een bankje of een omgewaaide boom. 
De ene keer wordt er gefietst langs plassen en weide de andere keer door bos en 
heide, de gemiddelde afstanden zijn ongeveer 40 Kilometer. Voor de dagroutes zie 
het ‘Fietsprogramma 2008’  (op te vragen op SWO-vestiging Maartensdijk).
Bent u graag buiten en vindt u met elkaar fietsen ook zo leuk, meld u dan aan 
bij deze fietsclub! Iedere 1ste en 3de dinsdag v.d. maand t/m oktober. Start in de 
recreatieruimte van Dijckstate om 10.00 uur. Kosten: geen (lunch zelf meene-
men). Voor informatie en aanmeldingen: SWO vestiging Maartensdijk, tel. 0346 
214161, Maertensplein 96 Maartensdijk of bij fam. Korevaar tel. 0346 211736.
 

Naaigroepje
Iedere dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur kunt u creatief bezig zijn in Buurthuis 
’t Hoekie. U kunt dan gebruik maken van onze ruimte, naaimachines of schil-
dersezels. Gewoon gezellig samen handwerken en tekenen enz. Er is geen docent 
bij aanwezig! De bedoeling is om vooral gezellig samen met een naai-, haak-, of 
breiwerk, tekenen enz. bezig te zijn, en elkaar tips/ideeën te geven, of op weg te 
helpen. U kunt iedere dinsdag, wanneer het u uit komt komen. U hoeft zich niet 
vooraf aan te melden. De kosten voor een ochtend zijn 2 euro. Prof. Dr. T.M.C 
Asserweg 2, tel. 030 2201702, info@hoekie.nu.
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De deelnemende bedrijven zijn: 
•	 	Boerderij	 Nieuw	 Bureveld	 in	 De	

Bilt	(jongvee	opfokbedrijf	en	zorg-
boerderij),	

•	 	De	 Tolboom	 in	 Maartensdijk	
(melkveebedrijf	en	Landwinkel),	

•	 	Tuinderij	 Eyckenstein	 in	 Maar-
tensdijk	(biologische	groenteteelt),	

•	 	asperge	kwekerij	Familie	Buijs	 in	
De	Bilt	en	

•	 	Fruitbedrijf	Westeneng	in	Zeist.
De	5	boerenbedrijven	willen	de	deel-
nemers	aan	de	fietsroute	kennis	laten	
maken	met	 het	 boerenleven	 en	 laten	
zien	 waar	 de	 huidige	 boerenbedrij-
ven	 mee	 bezig	 zijn.	 Naast	 de	 land-
bouwhoofdactiviteit	 zoals	 melk-	 en	
vleesvee,	 groenteteelt,	 e.d.	 doen	 de	
bedrijven	aan	‘verbrede	activiteiten’.	
Deze	verbrede	activiteiten	zoals	boe-
rengolf,	verkoop	aan	huis	en	zorgac-
tiviteiten	zijn	nodig	voor	een	gezonde	
bedrijfsvoering	 en	 zij	 versterken	 de	
band	 tussen	 boeren,	 tuinders	 en	 de	

consument.	De	 fietsroute	 is	 circa	 30	
km	 lang	 en	 de	 deelnemers	 kunnen	
rondkijken	op	de	bedrijven,	proeven,	
deelnemen	 aan	 activiteiten	 en	 pro-
ducten	kopen.	Deelnemers	kunnen	op	
alle	dagen	in	de	week	de	Biltse	Lente	
Route	 fietsen.	 Op	 de	 vrijdagen	 zijn	
alle	 bedrijven	 open	 en	 te	 bezoeken	
en	 is	 er	 op	 alle	 bedrijven	 een	 boer/
boerin	 aanwezig	 om	 de	 fietsers	 te	
ontvangen.

Streekproducten
Alle	 bedrijven	 verkopen	 producten	
die	 van	 het	 eigen	 erf	 komen,	 vari-
erend	 van	 vlees	 van	 eigen	 koeien,	
varkens	 of	 schapen,	 fruit,	 asperges	
en	 diverse	 groenten	 van	 de	 volle	
grond.	Via	samenwerking	met	Lekker	
Utregs	 staan	 de	 streekeigeneproduc-
ten	van	de	bedrijven	dit	 jaar	extra	in	
de	belangstelling.	
Lekker	Utregs	wil	 in	 en	 om	 de	 stad	
Utrecht	 de	 afstand	 tussen	 producent	

en	 consument	 zo	 klein	 mogelijk	 is.	
Lekker	 Utregs	 wil	 de	 werkgelegen-
heid	 in	 de	 landbouw	 behouden	 en	
agrariërs	nieuwe	afzetmarkten	bieden	
(www.lekkerutregs.nl)

Koken met streekproducten
Boergondisch fietsen
Op	Boerderij	Nieuw	Burenveld	kun-
nen	groepen	(minimaal	10	personen)	
met	 de	 verse	 streekproducten	 van	
de	 5	 bedrijven,	 onder	 begeleiding	
van	een	professionele	kok,	een	maal-
tijd	 bereiden	 in	 de	 Hooierij.	 Van	 de	
kok	krijgen	de	deelnemers	een	bood-
schappenlijstje	en	vervolgens	gaan	ze	
al	fietsend	de	boer	op	om	de	produc-
ten	te	verzamelen.	Onderweg	kunnen	
de	 fietsers	 zien	 en	 voelen	 waar	 de	
producten	 vandaan	 komen,	 hoe	 ze	
gemaakt	worden	en	hoe	ze	groeien.	In	
de	 verbouwde	 hooiberg	 op	 boerderij	
Nieuw	Bureveld,	 de	Hooierij,	 is	 een	
keuken	 aanwezig	 waarin	 gezamen-

lijk	gekookt	en	gegeten	kan	worden.	
Fietsen	 en	koken	kan	voor	 individu-
ele	 fietsers	 op	 vrijdag	 16	mei	 en	 20	
juni.	Vooraf	 aanmelden	 bij	 boerderij	
Nieuw	 Bureveld	 (030	 2317877).	 In	
overleg	kunnen	groepen	ook	op	ande-
re	 dagen	 terecht	 in	 de	Hooierij	 voor	
het	Boergondisch	fietsen.	
Meer	 informatie:	Martine	Wismeijer,	
Boerderij	Nieuw	Burenveld	tel:	

030	2317877,	e-mail:	info@nieuwbu-
reveld.nl	of	Luuk	Schouten,	Tuinderij	
Eyckenstein,	tel:	0644545537,	e-mail:	 
contact@landgoedgroenten.nl.	 De	
routebeschrijving	en	de	folder	zijn	op	
alle	deelnemende	bedrijven	verkrijg-
baar.	De	route	beschrijving	 is	ook	 te	
downloaden	vanaf	
www.nieuwbureveld	of	
www.landgoedgroenten.nl.

Fiets de Biltse Lenteroute
Vijf boeren in de gemeente De Bilt hebben voor het derde opeenvolgende jaar een fietsroute uitgezet. In de 

periode 11 april tot en met 29 juni 2008 kunnen deelnemers de ‘Biltse Lente Route’ fietsen en met elk bedrijf 
kennis maken. 

Boerderij Nieuw Bureveld in De Bilt. 

Aanstaande	 zaterdag	 17	 mei	 wordt	
de	 38ste	wielerronde	Maartensdijkse	
Acht	 verreden.	 De	 wielrenners	 zul-
len	 hun	 weg	 weer	 vinden	 over	 het	
1600	meter	 lange	parcours.	Het	pro-
gramma	bestaat	uit	twee	wedstrijden.	
Om	17.00	uur	zullen	de	Amateurs-B	
de	 strijd	 met	 elkaar	 aangaan	 in	 een	
wedstrijd	over	50	kilometer.	De	Ama-
teurs-A	starten	om	19.00	uur	voor	hun	
wedstrijd	over	70	kilometer.

Het	 peloton	 Amateurs-B	 rijdt	 een	
wedstrijd	 over	 31	 ronden	 over	 het	
stratenparcours	 dat	 een	 echte	 Acht	
vormt.	De	 start-	 en	 finishlocatie	 zijn	
op	 de	 Prins	 Bernhardlaan,	 ter	 hoog-
te	 van	 de	 voormalige	 tennisbanen.	
De	 route	 leidt	vervolgens	de	 renners	
door	 de	Prinses	Marijkelaan,	Konin-
gin	 Julianalaan,	 Prinses	 Beatrixlaan,	
Prins	Bernhardlaan,	Prinses	Marijkel-
aan,	Fazantlaan,	Valklaan	om	weer	op	
de	Prins	Bernhardlaan	uit	te	komen.

Spannend
Het	belooft	 een	 spannende	wedstrijd	
te	 worden.	 Door	 goede	 klasserin-
gen	 hebben	Xander	Moerman,	 Rene	
Markus	 en	 Marco	 Halma	 laten	 zien	
in	 uitstekende	vorm	 te	 verkeren.	Uit	
het	verleden	is	bekend,	dat	Harry	van	
Putten	 altijd	 goed	 rijdt	 op	 de	Maar-
tensdijkse	Acht.	 En	 na	 een	 uitstapje	
naar	de	Amateurs-A	is	Albert	Krook,	
de	nummer	twee	in	2006,	weer	terug	
bij	deze	categorie.

De	Amateurs-A	 rijden	 een	wedstrijd	
over	44	ronden.	Ook	dit	jaar	staan	de	
broers	Gerben	en	Peter	van	de	Reep	
uit	Hillegom	aan	de	start.	In	de	laatste	
edities	stonden	zij	beiden	vaak	op	het	
erepodium	 in	Maartensdijk.	 Kijkend	
naar	 de	 uitslagen	 van	 de	 voorbije	

tijd	 zullen	 zij	 zaterdag	 meestrijden	
voor	de	overwinning.	Maar	Peter	van	
Leeuwen,	 de	 nummer	 drie	 van	 de	
aflopen	 drie	 edities,	 is	 erop	 gebrand	
dit	 jaar	 op	 het	 hoogste	 treetje	 van	
het	 erepodium	 te	 komen.	 Natuurlijk	
is	het	 lastig	om	als	favoriet	van	start	
te	gaan;	dus	het	kan	zo	maar	zijn	dat	
een	outsider	dit	keer	met	de	bloemen	
naar	huis	gaat.

Oproep
Traditioneel	 roept	 het	 wielercomité	
het	aanwezige	publiek	op	om	de	vei-
ligheid	 in	acht	 te	nemen.	Dus:	 ‘hon-
den	en	poezen	 in	de	mand,	kinderen	
aan	de	hand’.	Neem	niet	plaats	in	de	
binnenbochten	 en	 probeer	 het	 over-
steken	tot	een	minimum	te	beperken.	

Overtuigt	u	zich	er	terdege	van	dat	de	
weg	vrij	is.	Als	het	weer	verder	mee-
werkt,	 wordt	 het	 vast	 een	 geslaagde	
wielerdag!

Parkeermaatregelen
Vanwege	 deze	 wielerronde	 zijn	 op	
zaterdag	 17	 mei	 tijdelijke	 verkeers-
maatregelen	getroffen	ten	aanzien	van	
de	Prins	Bernhardlaan,	Prinses	Marij-
kelaan,	Koningin	Julianalaan,	Prinses	
Beatrixlaan,	 Fazantlaan	 en	Valklaan,	
voor	 zover	 tot	 het	 parcours	 van	 de	
wielerronde	 behorend,	 waardoor	 het	
niet	 toegestaan	 is	 tussen	 15.00	 en	
22.00	uur	op	genoemde	wegen	voer-
tuigen	 te	 parkeren.	 De	 organisatie	
verzoekt	aanwonenden	tijdig	de	straat	
autovrij	te	maken	[HvdB].

Aanstaande zaterdag draaien ze hun bochten weer in Maartensdijk.

38e Maartensdijkse Acht Sportief met Stokken bij 
Koos Vorrinkhuis 

Het	Koos	Vorrinkhuis	is	een	natuurvriendenhuis	waar	men	kan	overnach-
ten,	zich	kan	ontspannen	en	van	de	natuur	kan	genieten.	Het	Natuurvrien-
denhuis	in	Lage	Vuursche	is	vernoemd	naar	de	Sociaal	Democraat	(Jacobus	
Jan)	Koos	Vorrink	geboren	op	7	juni	1891	te	Vlaardingen	en	overleden	op	
19	juli	1955	te	Amsterdam.	Hij	was	ook	een	zeer	actief	lid	(sinds	1934)	van	
het	Instituut	van	Arbeiders	Ontwikkeling,	getuige	zijn	voorzitterschap	over	
een	zeer	groot	aantal	jaren.	Het	IvAO	is	opgegaan	in	1959	in	het	NIVON.	

Als	u	er	een	paar	dagen	tussenuit	wilt,	dichtbij	huis,	dan	bent	u	van	harte	
welkom	 in	het	Natuurvriendenhuis	 ‘Koos	Vorrink’,	 in	de	Lage	Vuursche,	
Koudelaan	16.	Van	12	juni	t/m	14	juni	2008	worden	er	vanuit	dit	vakantie-
huis,	onder	begeleiding,	mooie	nordic-walkingtochten	gelopen	in	de	bossen	
van	De	Vuursche.	Per	dag	wordt	er	3	tot	4	uur	gelopen:	’s-Ochtends	2	uur	
en	's-middags	2	uur.	Er	is	ook	een	introductieles	Nordic-walking.	Stokken	
huren	is	ook	mogelijk.	
Het	verblijf	in	dit	vakantiehuis	is	geheel	verzorgd:	koffie/thee,	lunchpakket	
all-in.	Aantal	deelnemers	ca.	16.	De	prijs	is	90	euro.	Nivonleden	betalen	75	
euro.	Informatie	bij:	Emmy	Huitema,	tel.	030	2210000.	Rechtstreeks	aan-
melden	kan	ook:	0347	328253	of	www.nivon.nl/koosvorrink.

Bridge voor goede doelen
Op	 woensdag	 28	 mei	 organiseert	 Soroptimistclub	
De	 Bilt	 c.a.	 in	 de	 ochtend	 en	 in	 de	 middag	 een	
Bridgedrive	 waarvan	 de	 opbrengst	 in	 het	 geheel	
gaat	naar	de	goede	doelen,	die	zij	steunen.	Dit	jaar	
zijn	dat	Hospice	Demeter	in	De	Bilt	en	de	Stichting	
Medichange.

De	bridgedrives	worden	voor	het	elfde	jaar	in	suc-
cessie	georganiseerd	en	vinden	plaats	in	de	Tuinzaal	van	Huize	het	Oosten,	
Rubenslaan	1	in	Bilthoven.	De	bridgedrive	in	de	ochtend	is	van	9.30	uur	
tot	12.30	uur	en	 in	de	middag	 is	de	bridgedrive	van	13.30	uur	 tot	16.30	
uur.	 Inschrijven	 is	mogelijk	 als	 paar	 en	 als	 individu.	 De	 inschrijfkosten	
bedragen	15	euro	per	persoon.	Koffie,	thee,	een	drankje	en	hapje	worden	
aangeboden	en	uiteraard	zijn	er	weer	leuke	kleine	prijzen	te	winnen.	Aan-
meldingen:	Marion	de	Graaf,	tel.	030	2293369	of	Elleke	Schalekamp,	tel.	
030	2287416.

Soroptimistclub	De	Bilt	-	Bilthoven	is	een	onderdeel	van	Soroptimist	Inter-
national,	een	wereldwijde	organisatie	voor	vrouwen	werkzaam	in	diverse	
beroepen.	De	organisatie	heeft	tot	doel	het	bevorderen	van	de	rechten	van	
de	mens	en	het	verbeteren	van	de	maatschappelijke	positie	van	de	vrouw	
in	de	wereld.	Dit	doel	wordt	onder	meer	bereikt	door	middel	van	sociale	
projecten.	De	opbrengst	van	onze	jaarlijkse	bridgedrive	komt	ten	goede	aan	
de	projecten	die	de	Soroptimistclub	De	Bilt	ondersteunt.

Fietsgilde	't	Gooi	rijdt	zaterdag	17	de	middagtocht	‘Natuurbrug’	en	woensdag	21	
mei	de	middagtocht	‘Dudok	Hilversum’.		Vertrek	beide	tochten	om	13	uur	van	
Kerkbrink	Hilversum	(Museum).	Voor	overige	tochten	zie	www.fietsgilde.nl



Op zondag 18 mei houdt Centrum 
voor de Kunsten de Werkschuit 
in beide vestigingen open dag en 
wordt het nieuwe cursusprogramma 
2008/2009 gepresenteerd. Er is weer 
van alles te doen, voor jong en oud. 
Tussen 12.00 en 16.00 uur is ieder-
een van harte welkom om kennis 
te maken met de activiteiten van de 
Werkschuit.

De eindexpositie van beeldend werk 
gemaakt door cursisten van afgelo-
pen seizoen is te bewonderen. Het 
thema voor de kinderactiviteiten is 
dit jaar ‘Lente’. In de foyer in Zeist 
zal om 12.30 de officiële opening 
plaatsvinden van de ‘Spring-expo’, 
een expositie met lentewerk van de 
kindergroepen tekenen/schilderen, 
kinderatelier, drukkerij en keramiek. 
Aansluitend zijn er vanaf 13.00 rond 
dit thema diverse workshops voor 
kinderen van 5-12 jaar. 

In de Bilt kunnen kinderen tulpenvel-
den schilderen en bloempotjes maken 

op de schopschijf. In Zeist is er van 
13.00 tot 15.00 een workshopronde 
langs verschillende beeldende tech-
nieken. Eerst maken kinderen een 
tuintje van klei en daarna bloemen 
en blaadjes op een stokje voor in het 
tuintje. Ook zijn er open lessen kleu-
terdans, toneel, circus, capoeira en 
jazzdance voor volwassenen. Jeugd-
theaterschool Masquerade opent de 
deur voor een kijkje in de toneelkeu-
ken. In Zeist zullen in de theaterzaal 
van het KunstenHuis verschillende 
presentaties te zien zijn, waaronder 
de musical ‘Rent’ door de musical-
groep 14-15 jaar. 
Kunstuitleen Zeist heeft een speciale 
actie voor de open dag: wie een aan-
sprekend kunstwerk heeft gezien en 
zich inschrijft als nieuw lid, betaalt 
geen inschrijfkosten en het kunstwerk 
mag meteen mee naar huis genomen 
worden! Bij de kunstuitleen is tijdens 
de open dag een expositie te zien 
‘Mens in beeld’, bronzen beelden van 
Ingrid Pijl. 
Ruim de helft van de cursisten van 

het huidige seizoen verzekerden zich 
al van een plaats voor het komend 
cursusjaar tijdens de voorinschrijving. 
Vanaf de open dag is het ook voor 
andere mogelijk om in te schrijven 
voor 2008/2009. Er zullen in de week 
van 8 september ook weer een aantal 
nieuwe cursussen starten. In Zeist is 
er een forse uitbreiding bij de digitale 
werkvormen met lessen Illustrator, 
Photoshop en Dreamweaver. De the-
aterafdeling komt met stemtechniek 
voor jongeren, een basiscursus toneel 

voor volwassenen en vanwege de 
enorme belangstelling 2 extra musi-
calklassen voor 8-9 jarigen. In de 
Bilt start de afdeling dans een cur-
sus streetdance voor kinderen van 
9-12 jaar en een cursus dansconditie 
voor volwassenen. Een volledig over-

zicht van het cursusaanbod in seizoen 
08/09 vindt u in de nieuwe studiegids, 
gratis mee te nemen op 18 mei. Voor 
meer informatie rond de open dag en 
de programmering voor het nieuwe 
seizoen kunt u onze website raadple-
gen: www.werkschuit.nl. 
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Dit jaar viel de start van de cam-
pagne samen met de internationale 
wereldwinkeldag (world fair trade 
day), de dag waarop eerlijke han-
del extra aandacht krijgt. Daarom 
koos jl. zaterdag 10 mei de per fiets 
gearriveerde burgemeester Arjen Ger-
ritsen de Wereldwinkel in De Bilt 
(Hessenhof 9) uit voor de openings-
handeling. Hij zei blij te zijn er eens 
op te mogen wijzen, dat ook met de 
fiets een winkel kan worden bezocht. 
Gerritsen vertelde zelf een fervent 
autorijder te zijn, maar onderkende de 
vele voordelen van het gebruik van de 
fiets, zoals (geen) parkeerproblemen 
en het milieu. Hij had ervoor gekozen 
de aftrap van de campagne ‘met Bel-
gerinkel naar de Winkel’ juist bij de 
Wereldwinkel te laten plaatsvinden, 
omdat dan ook eens de schijnwerper 
op die winkels van vereniging van 
commercie en idealen kon worden 

gericht.

Zorgvuldig
Zaterdag 10 mei was het ook 'World 
Fair Trade Day' - oftewel 'Dag van de 
Eerlijke Wereldhandel'. Op en rond 
deze dag waren er verschillende acti-
viteiten en aanbiedingen met betrek-
king tot eerlijke wereldhandel. In 
landen over de gehele wereld wordt 
Fair Trade Dag gevierd met dit jaar 
als thema: 'Fair Trade en ECOlo-
gisch'. Ook met het milieu wordt 
rekening gehouden bij het produce-
ren. Er wordt bijvoorbeeld gebruik 
gemaakt van snelgroeiende houtsoor-
ten en de gebruikte verf is loodvrij en 
niet giftig. In de katoenteelt wordt er 
gebruik gemaakt van milieuvriende-
lijke bestrijdingsmiddelen. Zorgvul-
dig omgaan met de omgeving is een 
belangrijk thema van Fair Trade.

De voorzitter van de Biltse Wereld-
winkel Roel Klaarhamer vond het 
een eer aan de eerste burger van de 
plaats, waar weer en milieu zo’n cen-

trale plaats inne-
men (KNMI, 
RIVM, Mileu- 

en NatuurPlan-
bureau) een 

k l i m a a t -
neutraal-
gelofte te 
m o g e n 
overhan-
d i g e n , 

w a a r i n 
de belofte 

van het 
(alleen maar) 

g e b r u i k e n 
van groene 

stroom door de Wereldwinkel. 

Leuke Fietsprijzen
De campagne ‘met Belgerinkel naar 
de Winkel’ loopt van zaterdag 10 mei 
tot en met zaterdag 28 juni. De opzet 
is dat winkeliers klanten stimuleren 
met de fiets boodschappen te doen. 
Dit is eenvoudig om te doen en het 
kost weinig tijd. Aan het begin van 
de campagne verspreiden de deelne-
mende winkeliers onder de klanten 
speciale spaarkaarten. Telkens als een 
klant met de fiets komt winkelen, 
krijgt hij of zij van de winkelier een 
stempel op deze spaarkaart. Klan-
ten mogen zo vaak deelnemen als 
zij willen en een onbeperkt aantal 
spaarkaarten laten afstempelen. De 
klanten stoppen volle spaarkaarten 
in de speciale inzameldoos die in de 
deelnemende winkels staat opgesteld. 
Door een loting aan het eind van de 
campagne maken klanten met volle 
spaarkaarten kans op leuke (fiets-)
prijzen. 

De echte officiële aftrap bestond uit 
het vanaf de Hessenhof gelijktijdig 
sturen om een boodschap van twee 
gemeenteraadsleden: Jolanda van 
Hulst - Mazirel (VVD) per auto en de 
fietsende Rens Kersten (D’66) dien-
den beide een zaak op de noordelijkst 
deel van de Hessenweg te bezoeken. 
De verwachte snelle terugkeer van de 
pedalerende Kersten toont het zoveel-
ste voordeel van de campagne aan.

Organisatie
De gemeente heeft de uitvoering van 
de campagne in handen gegeven van 
het IVN Consulentschap Utrecht. 
Medewerkers van het Campagnese-

cretariaat hebben in de twee weken 
voor de start van de campagne de 
winkeliers bezocht. Winkeliers kre-
gen daarbij informatie een het gratis 
campagnepakket. 
In de gemeente De Bilt doen 82 
winkeliers mee. Daarbij gaat het om 
winkeliers in Maartensdijk, De Bilt 

en Bilthoven, verspreid over diverse 
locaties. Meer informatie over de 
actie is te vinden op www.belgerin-
kel.nl. 

In Maartensdijk hebben de navol-
gende winkel(-iers) zich voor de actie 
gemeld:

Campagne ‘met Belgerinkel 
naar de Winkel’

door Henk van de Bunt

In de burgerlijke gemeente De Bilt doen totaal 82 winkeliers 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. 

De voorzitter van de Biltse Wereldwinkel Roel Klaarhamer overhandigde 
burgemeester Gerritsen de gelofte voor het alleen maar gebruiken van groene 
stroom. 

Open dag bij De Werkschuit

•	 	Drogisterij	-	Parfumerie	Van	Rossum	B.V.,	Maertensplein	20,	Maartens-
dijk 

•	 	C1000	de	Zeeuw,	Maertensplein	31,	Maartensdijk	
•	 	Slagerij	Sukkel,	Dorpsweg	106,	Maartensdijk	
•	 	Landwaart,	Maertensplein	25,	Maartensdijk	
•	 	Jannet	Rijksen	Bloemisterij,	Maertensplein	26A,	Maartensdijk	
•	 	Slagerij	Zweistra	Maertensplein	29,	Maartensdijk	
•	 	Nagel	Mode	&	Lingerie	Molenweg	30,	Maartensdijk	
•	 	Bakkerij	Bos,	Dorpsweg	118,	Maartensdijk	
•	 	Bakkerij	Bos,	Maertensplein	23,	Maartensdijk	
•	 	Primera	Maartensdijk,	Maertensplein	24,	Maartensdijk	
•	 	Hairdesque,	Maertensplein	33,	Maartensdijk	
•	 	Stomerij	Maertensplein,	Maertensplein	35,	Maartensdijk	

Deze maand:
Soep naar keuze

*
Saté, kroepoek, friet & sla

*
Sorbet
€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
22-5

Do.
15-5

12,50 
p.p.

9,95Kalfslever met ui en spek

Woe.
21-5

Woe.
14-5 9,50

Tapas avond
(diverse spaanse hapjes)

Gebakken sardine's
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