
Zowel de gemeente De Bilt als Woon-
stichting SSW hebben ieder vanuit 
hun eigen verantwoordelijkheid 
een taak in de volkshuisvesting. De 
gemeente is verantwoordelijk voor 
het integrale beleid zoals vastgelegd 
in de Woonvisie en voor afstemming 
met andere overheden zoals de Pro-
vincie. Woonstichting SSW stelt zich 
ten doel het realiseren van goede en 
betaalbare sociale woningbouw. Door 
de gezamenlijke belangen beschou-
wen ze elkaar als partners met de 
intentie om nu en in de toekomst op 
een heldere en constructieve manier 
samen te werken. Dat samenwerken 
is niet vrijblijvend maar moet leiden 
tot concrete resultaten.

U itgangspunten
In de prestatieafspraken zijn de uit-
gangspunten helder geformuleerd. 
Voor de gemeente zijn de volgen-
de hoofddoelstellingen opgesteld: 
ruimere keuzemogelijkheden voor 
zowel jongeren als ouderen en kleine 
en grote huishoudens om zo tot een 
gedifferentieerde opbouw te komen. 
Het op gang houden van de woning-
bouwproductie. Het versterken van 
de kleine kernen, gericht op het bie-
den van perspectief voor de inwoners 
en het behoud van het karakter van 
de kernen en het sociaal investeren 
in de combinatie wonen, zorg en 
welzijn. De Woonstichting SSW heeft 
onlangs een vernieuwde missie en 
visie vastgesteld. De belangrijkste 

hoofddoelstellingen: goed, betaalbaar 
en veilig wonen, een leefbare en 
duurzame woonomgeving, het rea-
liseren van sociale woningbouw en 
maatschappelijk vastgoed, bijdragen 
aan een goed woon en leefklimaat en 
het leggen van verbindingen. Voor het 
monitoren en het afleggen van verant-
woording hebben gemeente en Woon-
stichting heldere afspraken gemaakt. 
Alle afspraken zijn vooraf voorgelegd 
aan de Huurdersvereniging Woon-
spraak. Met het ondertekenen van de 
prestatieafspraken leggen wethouder 
Ditewig en directeur Woonstichting 
SSW Van Zijl de overeengekomen 
uitgangspunten vast. 

Huisvesten op achterstand
Na het ondertekenen van de pres-
tatieafspraken was er tijd en ruimte 
om in te gaan op de lange wachttijd 
bij huurhuizen in de gemeente. De 
gemeente en de Woonstichting gaven 
aan extra inspanningen te moeten 
ondernemen om de wachttijd op een 
huurhuis in de gemeente De Bilt 
te verminderen. Momenteel wordt 
gesproken over een wachttijd van een 
kleine zeven jaren, gezien de eco-
nomische recessie en de verwachte 
toenemende vraag naar woningen kan 
dat nog fors op gaan lopen, wellicht 
zelfs naar 12 jaar. Wethouder Ditewig 
legt uit dat momenteel bij het nieuw-

bouwprogramma uitgegaan wordt 
van 25%  sociale huurwoningen. In 
2014 moet dat percentage minimaal 
30%  bedragen. Daarbij komt dan 
nog 5%  sociale koopwoningen zodat 
er totaal 35%  sociale woningbouw 
gerealiseerd zou kunnen worden. De 
gemeente is daarbij wel afhankelijk 
van de provincie en het Rijk. Het 
is te verwachten dat de bevolking, 
de economie en het verkeer in deze 
regio ook op de langere termijn zal 
blijven groeien. Rijk, provincie en 
gemeenten willen dat het uitbreiden 
van het aantal woningen niet ten 
koste gaat van de waardevolle land-

schappen en het leefklimaat. Via de 
NV U trecht ( Noordvleugel U trecht), 
waaraan de gemeente De Bilt via 
de BRU  (Bestuur Regio U trecht) 
deelneemt, wordt een visie opge-
steld waarin gestreefd wordt naar een 
ruimtelijk-economische ontwikkeling 
waarin wonen, werken, natuurwaar-
den, waterbeheer en infrastructuur 
volledig op elkaar zijn afgestemd. 
Rijk, provincie, gemeente De Bilt 
en de Woonstichting SSW werken, 
ieder op hun specifieke taakgebied, 
aan het behouden van waardevolle 
landschappen, het juiste leefklimaat 
en sociale woningbouw.
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G roenekan 0346 -  21 12 91

DE JONG &  GREVEN
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Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

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

van ontwerp tot drukwerk
lekker bekend en prettig dichtbij

ontwerpstudio

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

G emeente en W oonstichting sluiten 
prestatieovereenkomst

door Marijke Drieenhuizen

De gemeente De Bilt en W oonstichting SSW  hebben donderdag een prestatieovereenkomst getekend, 
waarin afspraken zijn vastgelegd op hoofdlijnen over huizen, doelgroepen, wonen welzijn en zorg. 

V ia jaarlijkse actieprogramma’s worden deze afspraken omgezet in concrete acties.

Met het ondertekenen van de prestatieafspraken leggen wethouder Ditewig 
en directeur W oonstichting SSW  Van Z ijl de overeengekomen uitgangspunten 
vast. 

A ctiviteiten G roengroep 
geformaliseerd

door Henk van de Bunt

Om ruimte te maken voor woningbouw is op Park Brandenburg in 
Bilthoven is een groot deel van het groen verwijderd. E r bleef alleen 

nog een kleine groenstrook over, die bijna ook was gekapt als 
bewoners er niet zelf aan de slag waren gegaan om het voor de natuur 
te behouden. De G roengroep ging erover in gesprek met de gemeente, 

die het initiatief ondersteunde.

De Groengroep verzorgt al ruim 3 jaar het onderhoud aan een stuk openbaar 
groen op de Anne Franklaan. Door de tijd en aandacht die de Groengroep 
eraan besteedt, ontstaat een goed onderhouden, nette groenstrook. Het 
onderhoud gebeurde tot nu toe in (informeel) overleg met de groenbe-
heerder van de gemeente. Zowel de gemeente als de Groengroep vond het 
wenselijk om dit proces te formaliseren. Dit gebeurde door middel van het 
opstellen en ondertekenen van een overeenkomst. Deze overeenkomst ver-
duidelijkt de rechten en verantwoordelijkheden van beide partijen.

Op maandag 13 juli jl. ondertekenden in de Coesfeldzaal van het gemeen-
tehuis in Bilthoven de Groengroep Anne Franklaan en wethouder Arie-Jan 
Ditewig de overeenkomst voor het onderhoud van het openbaar groen aan 
de Anne Franklaan. De wethouder onderstreepte hierbij de waardering van 
dergelijke initiatieven, waarvan er ook nog een ‘loopt’ met de Bilthovense 
Prins Bernhardlaan. De gemeente ondersteunt dit beleid van harte en is er 
ook een voorstander van door het sluiten van overeenkomsten dergelijke 
bewonersacties te formaliseren. 

Het gezegde ‘ Je hebt mensen en potloden’  betekent een min of meer 
berustend commentaar als iemand onhandig is geweest. De G roengroep 
zorgde zelf voor een potlood. 
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P.K.N . -  Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

26 juli - 9.30 uur en 

Kapel Hollandsche Rading
26 juli - 11.00 uur 

Ds. E. Versloot, Woerden

St. Maartenskerk Maartensdijk
26 juli - 10.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P.K.N . -  Protestantse G emeente 
De Boskapel G roenekan

Grothelaan 1a

26 juli - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek, Odijk

P.K.N . -  Herv. Kerk G roenekan
26 juli - 10.00 uur

Kand. H. Mosterd, Harskamp

26 juli - 18.30 uur

Kand. J.A.J. Pater, Veenendaal

Hersteld Hervormde Kerk 
G roenekan

Groenekanseweg 32 

(De Nijepoortschool)

26 juli - 10.30  en 18.00 uur

Eerwaarde hr. B. Klootwijk, 

Alblasserdam

N ed. G er. Kerk W estbroek
26 juli - 10.00 uur

Hr. P. W eerber, Maarssenbroek
26 juli - 18.30 uur

Ds. R. Akkerman, Sleeuwijk

P.K.N . -  Herv. Kerk W estbroek
26 juli - 10.00 uur

Mr. J.P. de Man, Rosmalen

26 juli - 18.30 uur

Ds. J.P. Ouwehand, Wilnis

P.K.N . -  Herv. Kerk 
L age V uursche 

26 juli - 10.00 uur

Prof. C.G. Baart, Renswoude

26 juli - 18.30 uur

Ds. G. Mulder, Haaften

Onderwegkerkje Blauwkapel
26 juli - 9.30 en 10.30 uur

Pastor M. de Meij

Oecumenische dienst
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geboortekaartjes

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Geboren Geboren
13 juli 2009

Marith
Dochter van 

Bart en Jantine van der L inden
Willem de Zwijgerlaan 9

Maartensdijk

16 juli 2009

Dyl aan
Zoon van 

Michel en Sargoll Broos-Bahmany
Kon. Wilhelminaweg 247

Groenekan

Fietsgilde 't Gooi rijdt woensdag 
29 juli de dagtocht ‘ Drie Gooise 
dorpen’. Het vertrek hiervoor is 
om 10.00 uur vanaf de Kerkbrink 
Hilversum (Museum). Voor meer 
informatie over deze en de overige 
tochten van Fietsgilde ’t Gooi, zie 
www.fietsgilde.nl

Oud papier Hollandsche Rading
Zaterdag 25 juli wordt door muziekvereniging Kunst &  Genoegen oud 
papier in Hollandsche Rading ingezameld. De wagen vertrekt om 9.00 uur 
vanaf ‘Het Rondje’. U  wordt vriendelijk verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

Met de KBO 
naar Rotterdam

Op woensdag 29 juli a.s. organiseert de Katholieke Bond voor Ouderen een 
bezoek aan het Onderwijsmuseum in Rotterdam. Het Nationaal Onderwijs-
museum heeft, met ongeveer 150.000 voorwerpen, de grootste onderwijscol-
lectie van Europa. Deze bevat onder andere schoolboeken, griffels, inktpotten, 
telramen, schoolplaten, geografische kaarten, atlassen, foto's, toverlantaarns, 
agenda's, schoolbankjes en een enorm assortiment leermiddelen. Na een drie-
gangenmenu is er vervolgens een rondvaart door de haven van Rotterdam.
Er is ook een mogelijkheid voor deelname van niet-leden. Inlichtingen c.q. 
aanmelding tel. 030 2287117 

Kunst op de kaart

Het ‘ Meisje van W eddepohl’  heeft altijd gestaan in het park van Voordaan. 
Dat was indertijd gemeentelijk eigendom. Het geheel werd verkocht aan 
een projectontwikkelaar. Het beeld - gemeentelijk eigendom - is toen naar 
de gemeentewerf in Maartensdijk afgevoerd. Het heeft daar jaren gelegen. 
Brigida heeft toen een actie ondernomen om het weer naar G roenekan 
terug te brengen. De juiste plek in G roenekan was terug naar het park van 
Voordaan eventueel op een andere plek. Het werd de plek waar het nu staat. 
Z e wekt het idee op dat ze op weg naar de sloot is om een zeemeermin te 
gaan worden. Even beroemd als de zeemeermin van K openhagen. 
Maar het beeld heeft op een geheel andere wijze wel een metamorfose 
ondergaan. Het was net als zoveel andere beelden van W eddepohl gemaakt 
van keramiek. Bij inspectie op de gemeentewerf bleek het beeld flink 
beschadigd te zijn. K eramiek is niet vandaalbestendig, een ongelukkige 
manoevre met een maaimachine, een vallende boomtak etc. zou het nog 
meer gaan beschadigen.
In overleg met de erven W eddepohl is via een mal, waarbij ook de beschadi-
ging ongedaan gemaakt kon worden een kopie in brons gemaakt. Dit beeld 
zit nu in het grasveld. Som s in het Oranje bij voetbalkampioenschappen. In 
K ersttijd als K erstman beter gezegd als K erstvrouwtje. Z e voelt zich hier 
veel beter thuis dan in een hoek op de in middels verdwenen gemeentewerf. 
[ HvdB] .

Zomerbridge 
in Hollandsche Rading

Jl. donderdag was er bij Bridgeclub Hollandsche Rading de derde avond 
zomerbridge. Totaal 52 personen vonden hun weg naar het tijdelijk dorpshuis 
aan het einde van de Dennenlaan in Hollandsche Rading. Er werd in twee 
lijnen gespeeld. In de A-lijn was de eerste plaats voor Jan Gaasenbeek en 
Henk Theebe en in de B-lijn was er eeuwige roem voor Rob van der Blonk 
en Mieke Oomen. 

Zomerbridge is een individuele competitie; dus er kan ook met een andere 
(gast-)partner worden gespeeld. Na drie ronden wordt de ranglijst aangevoerd 
door Rob van der Blonk, Mieke Oomen, Jan van der Heiden, Anneke de Jong 
- L eenslag en Toon Smits. 

De eerstvolgende vrij toegankelijke avond is donderdag 23 juli a.s. en de 
reeks eindigt op donderdag 27 augustus. Voor niet leden (van Bridgeclub Hol-
landsche Rading) zijn de kosten van deelname 1 euro per persoon per avond. 
Vooraf aanmelden per paar kan per e-mail bridgehollrading@ casema.nl op de 
betreffende donderdag tot 17.00 uur. Inschrijven kan ook daarna nog tot 19.15 
uur mits het maximum aantal deel te nemen paren dan nog niet is bereikt. De 
aanvang is om 19.30 uur. 

Ik hef mijn ogen op tot U , Die in de hemelen zit.

Hannie

Op de leeftijd van 49 jaar is, na een intens goed leven samen en een 
periode van ernstig ziek zijn, door haar Schild en Verlosser, mijn 
jeugdliefde en innig geliefde vrouw, onze liefhebbende moeder, trotse 
oma en Zijn kind, thuisgehaald

Johanna Hendrika Gerarda van Keulen-Jansen
24 augustus 1959  -  14 juli 2009

Zij was mijn inspiratie.

  Maartensdijk: Bert van Keulen

 Maartensdijk: Willeke en Gerwin
 Amersfoort: Jan-Willem en Jorina
  Daan
 Maartensdijk: Bert en Dineke
 Maartensdijk: Jaap
 Maartensdijk: Rik

De begrafenis heeft reeds plaatsgevonden.
Bij deze willen wij voor de betoonde belangstelling, onze dank 
uitspreken. Het heeft ons goed gedaan.
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De tentoonstelling toont werken uit 
de Biltse kunstcollectie met daar-
op afbeeldingen van monumentale 
gebouwen uit de gehele gemeente. 
Het thema van deze expositie sluit 
aan op het thema van Monumen-
tendag 2009, Op de kaart, die op 12 
september wordt gehouden. De ten-
toonstelling is tot die tijd gratis voor 
iedereen te bekijken op maandag t/m 
donderdag van 9.00 tot 17.00 uur en 
op vrijdag tot 16.00 uur. 

Opschoning
De afgelopen jaren is er gewerkt 
aan de inventarisatie en opschoning 
van het Biltse kunstbezit. De col-
lectie omvat na opschoning ruim 500 
objecten die gerelateerd zijn aan de 
(vroegere) gemeenten De Bilt en 
Maartensdijk, van redelijk tot goede 
kwaliteit zijn en die niet zijn over-
vertegenwoordigd. In de collectie 
bevinden zich o.a. schilderijen, gra-
fiek, tekeningen, munten en pennin-
gen, keramiek, bronzen en stenen 
beelden maar bijvoorbeeld ook oude 
ambtsketens en een bodebus. Het 
oudste geregistreerde object is uit 
anno 1722 (Carte d’Houdringe). Een 
deel van deze collectie is in bruik-
leen uitgeleend aan publieke instel-
lingen (basisscholen, muziekschool, 
zorginstellingen, etc.), geplaatst in 
de openbare ruimte (bijvoorbeeld 
bronzen beeld rotonde Sperwerlaan, 
herdenkingsmonument voor Jagtlust, 
beide in Bilthoven) of hangt/staat 
in het gemeentehuis. Beelden in de 
‘openbare ruimten’ in andere kernen 
zijn: ‘Het meisje van Weddepohl’ in 

de tuin van huize Voordaan in Groe-
nekan en ‘Meisje met veulen’ in het 
ronde rondje in Hollandsche Rading, 
beiden van Charles Weddepohl of 
‘Opwaartse Vlucht’ van Theresia van 
der Pant voor De Vierstee in Maar-
tensdijk. Op die manier zijn veel wer-
ken zichtbaar voor het grote publiek. 
Genoemd kan ook nog worden de 
‘stier’ voor het nieuwbouwgedeelte 
van het voormalige Maartensdijkse 
gemeentehuis.

Pieck
Op de tentoonstelling in de Traverse 
van Jagtlust is veel werk te zien van 
de Maartensdijkse kunstenares Adri 
Pieck (1894-1982). Zij kreeg al op 
zeer jeugdige leeftijd tekenles van 
haar vader, de Haagse tekenleraar 
A.F. Pieck (niet te verwarren met 
Anton Pieck). Samen met haar in 
1920 overleden zuster Gretha trok 
zij er haast dagelijks op uit om te 
tekenen in de omgeving van hun 
toenmalige woonplaats Bussum. Na 
haar opleiding aan de Rijksacademie 
in Amsterdam vestigde de schilderes 
zich in Hollandsche Rading, waar ze 
in 1982 overleed. In haar schilderij-
en, pastels en tekeningen zocht Adri 
Pieck geen aansluiting bij bepaalde 
kunststromingen. Bepalend voor haar 
werk zijn een verfijnd naturalisme 
met nadruk op elegante lijn en helder-
heid van kleur.

Totstandkoming 
De afdeling Kunstbeheer en de 
afdeling Monumentenzorg van de 
gemeente organiseren gezamenlijk 

deze tentoonstelling waarin de Biltse 
kunstcollectie gecombineerd wordt 
met de aanwezige kennis en gegevens 
van Monumentenzorg. Tezamen zorgt 
dit voor een goede weergave van het 
Biltse cultureel erfgoed. De tentoon-
stelling kreeg pas echt vorm toen 
er drie bijzondere schetsboekjes van 
kunstenares Adri Pieck opdoken. Aan 
de hand van schetsen, objecten en 
schilderijen werd een aantal verhaal-
lijnen uitgezet die de beschouwer een 
unieke kijk geeft op de geschiedenis 
van de voormalige gemeenten. Tevens 
komt de mecenasrol die de vroegere 
burgemeester Schuller speelde in het 
leven van Pieck aan bod.

Het Zeeuwse avontuur
Eén schetsboek van Pieck bevat 
schetsen van een busreis naar Sint 
Maartensdijk in Zeeland. Toen na de 
watersnoodramp in 1953 de hulp op 
gang kwam aan de getroffen gebie-
den besloot toenmalig burgemeester 
Schuller van Maartensdijk (voorheen 
burgemeester van Sint Maartensdijk) 
dat ‘zijn’ dorp hulp moest krijgen. Er 
werd geld ingezameld en hij vroeg 
Pieck om de daadwerkelijke over-
handiging van het geld vast te leg-
gen in een schilderij. Ook wilde hij 
dat Pieck een ontwerp maakte voor 
een tegeltableau waarop de gift van 
Maartensdijk vereeuwigd werd. De 
reis die zij ondernam om schetsen 
te maken en bij de overhandiging 
aanwezig te zijn, zijn gedocumen-
teerd in het schetsboekje. Ook is de 
totstandkoming van een ex-libris voor 
burgemeester Schuller te zien. 
Verder wordt de geschiedenis van 
Jagtlust weergegeven dat in 1932 
is verbouwd tot Bilts gemeentehuis 
door de toen toonaangevende archi-
tect Hanrath uit Hilversum. Jagtlust 
was ingericht met de beste spullen 
die op dat moment in Nederland te 
koop waren. Het Kinheim tapijt en de 
gebrandschilderde ramen van Atelier 
Bogtman uit Haarlem zijn daar een 
voorbeeld van.

Toorop
Mittendorff citeerde Charley Toorop, 
de schilderes van het zwijgen en tijd-
genote van Adri Pieck: 'Een foto geeft 
niet meer dan een moment, maar in 
een goed geschilderd portret herken 
je iemand in al zijn uitdrukkingen. Je 
moet er iedere dag iets anders in kun-
nen zien'. Hij vond deze omschrijving 

meer dan van toepassing op het werk 
van zijn dorpsgenoot van weleer wan-
neer je kijkt naar al die raadsleden van 
Maartensdijk op haar schilderijen. Hij 
was het van harte eens met de woor-
den van een van de organisatoren van 
deze tentoonstelling kunsthistoricus 
Marjan de Man: ‘Adri was een zeer 
getalenteerde kunstenares, die met 
veel gevoel en een toefje eigenwijs-
heid prachtige dingen heeft gemaakt. 
Ik merkte dat veel mensen haar werk 
automatisch oubollig vinden. Maar 
als je even de tijd neemt om te genie-
ten ben je voorgoed verkocht’.

Rondleiding 
Na de officiële openingshande-
ling werden de aanwezigen langs 
de diverse kunstwerken richting de 
Mathildezaal van het gemeentehuis 

geleid door monumentenambtenaar 
Douwe Tijsma, waarbij hij in het 
kort nog iets vertelde over de uitge-
stalde relieken, zoals de tijdelijk uit 
het koor van de Hervormde Kerk 
van Westbroek geleende ‘Gerechs-
kast van Westbroek’ en de burge-
meestersketting van Achttienhoven. 
Op het wollen, meer dan 100 kg 
zware, handgeknoopte tapijt van de 
Beverwijkse firma Kinheim, aan de 
gemeente De Bilt in 1932 geleverd 
t.b.v. de verbouw van Jagtlust tot 
gemeentehuis, werd tenslotte nog een 
toast uitgebracht op het te verwachten 
succes van deze zeer bezienswaardige 
tentoonstelling. Het is eigenlijk jam-
mer, dat het publiek alleen tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis 
hiervan kan genieten.

‘Kunst op de kaart’ geopend
door Henk van de Bunt

Op donderdag 16 juli is de tentoonstelling ‘Kunst op de kaart’ geopend door wethouder  
Herman Mittendorff. Deze tentoonstelling is tot en met 12 september aanstaande te bezichtigen  

in de Traverse van het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven.

Douwe Tijsma vertelt in het kort nog iets over de uitgestalde relieken zoals de 
burgemeestersketting van Achttienhoven.

Mittendorff citeerde een tijdgenote van Adri Pieck: 'Een foto geeft niet meer 
dan een moment, maar in een goed geschilderd portret herken je iemand in al 
zijn uitdrukkingen. Je moet er iedere dag iets anders in kunnen zien'.

Grasdrogerij
I.v.m. de komende nieuwbouwplannen 
met betrekking tot het gedeelte gele-
gen tussen Tolakkerweg, Industrie-
weg en het fietspad van Industrieweg 
naar Dorpsweg is de redactie van De 
Vierklank geïnteresseerd naar infor-
matie over de op de noordoostelijke 
hoek van het nieuwbouwplan gelegen 
gebouw en bedrijf van de voormalige 
grasdrogerij, welke daar in de peri-
ode 1941 tot 1945 was gevestigd. Op 
de linker foto de situatie eind jaren 
40 van de vorige eeuw; op de rech-
ter foto de situatie op 18 juli 2009.  
Info s.v.p. naar info@vierklank.nl 

Opwaartse vlucht
Na een vroegere plaats op het voor-
bije winkelcentrum De Marijkehof 
heeft het beeld ‘Opwaartse Vlucht’ 
nu een plaats gekregen voor het 
multifunctionele centrum De Vier-
stee aan de Nachtegaallaan te Maar-
tensdijk. Het beeld is van Theresia 
van der Pant (Schiedam, 27 novem-
ber 1924), roepnaam 'Theet'; een 
in Amsterdam wonende beeldhouw-
ster en tekenares. Ze was professor 
beeldhouwkunst aan de Rijksacade-
mie in Amsterdam. Ze heeft altijd 
getekend in Artis maar door reuma 
die het zware werk van beeldhou-
wen moeilijk maakt tekent ze de 
laatste jaren steeds meer en beeld-
houwt nog op beperkte schaal. Al 
haar beelden, in beperkte oplagen 
gegoten, zijn 'uitverkocht'. Enkele 
beelden van haar hand staan ook 
in privébezit in huizen en tuinen 
in verschillende kernen van deze 
gemeente. Een beeld, dat velen ken-
nen is het ruiterstandbeeld van de 
jonge Koningin Wilhelmina op het Rokin in Amsterdam [HvdB].



VINK

ZOMEROPRUIMING
NU 1 ARTIKEL = 30% KORTING*
2 ARTIKELEN = 40% KORTING*
VANAF

3 ARTIKELEN = 50% KORTING*

LET OP!! woensdag
29 juli hele dag 

gesloten

vrijdag
24 en 31 juli

GEEN koopavond

*M.U.V. BASIS- EN AFGEPRIJSDE ARTIKELEN EN BADKLEDING

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

Boeren-
cake

nu € 2,95
(normaal € 3,20)

Bikeshop-Loosdrecht
oodweg 37 • 1231 C   Loosdrecht

el. 3  - 2 7  1
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

3 7 CC 2.  16  L . GR  E .  CR E C.  CL E C.  ER  C  L  LE ERE  .  
RKEER  REGE  E  R C  ..................................................................................  6 . 17. -

PEUGEOT
2 6 1.4 16  L  GR  E   L  R C  ER  C   L  31.  K ................  4 . 7.9 -
2 6 W 1.6 16   R  E .  RC  ER   C  L  R C  2.  K  ..............  3 . 7.9 -
3 6 1.6 RE K  L . GR  E .  ER  C   RC   1 1.  K  ...................  1 . 6.2 -
4 7 R 1.6 16  H  GR  E .  CL E C.  CR E C.  E   R G  R C

L  REGE .  1 9. K  .................................................................................................   . .2 -  
6   3.    CR E C  CL E C  ER  C   R C
L  L  REGE  E  R G  2 3. K  ................................................................  96  2. -
6 7 2.2 16  CK  W R  E .  CL E C.  CR E C.  E  RKEER .  
R C  W   R G  LE ER .  13 K  .............................................   . 1 . -

CITROËN/RENAULT/VOLVO
C R  C1  R  GR  E  ER  C   R C   KKE  1 .  K  .................   . .9 -
C R   C3 1.4  W R  CR E C.  ER  C   R C  R  7 .  K  ................  3 . 7.9 -
C R  C4 1.6 16  C E  R  E .  CL E C.  ER  C   R C  CR E C.  
L  REGE .  .  K  ..................................................................................................  6 . 11.4 -
C R  ERL G  1.6 16  L CE   L W E  ER  C  RC  
2  CH E R  K  R L 2 1  R C  166.  K  ..........................................  2 . .9 -
C R  C  2.  16  .  E GE E .  CL E C  ER  C  L  CR E C.  

 REGE .  R C  RKEER .  R G  43.  K  ............................................   . 13.9 -
C R   1.4  .  R  E .  RC  ER  C    79.  K  ..............   . 3.9 -
RE L  CE C 2.  16  4 4  . GR E  E .  LE ER .  ER  C    
CL E C.  L  E  L  EL ERW.  R C  W .  12 .  K  .........................   . 7.7 -
RE L  K G  1.6 16  .  L . GR  E .  RC  ER  C  2  CH E R  

R G  L   GEEL KE .  73.  K ....................................................................  4 . . -
  4  W R  E  CL E C  ER  C    R C  CR E C  L  

REKH.  R .  1 9.  K  ................................................................................................   . 14.9 -
 R 4 R  2.  16  L 4W  GR  E .  CL E C.  ER  C   CR E C.  

 R C  49.  K  ...................................................................................................  6 . 23.2 -

BUDGET CARS
E GE  1 6 G LER E 1.1  . L W   K  E  2 1  16 .  K  .................  94 . 1. -

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
e geot • Citro n • Rena lt • nderho d • K

de Loswal 21  Hil ers m  tel. 3  621433
nd strieweg 34  aartensdijk  tel. 346  214 4

Limerick

niet alleen Adri Pieck is hier vermaard

ook andere kunst staat nu op de kaart

het kan niet genoeg worden geseit

kunst schuif je niet onder het tapijt

blijvend exposeren is meer dan de moeite waard

Henk van de Bunt

Spinning lessen
Vanaf 7 september ieder week op:

Maandagavond 19.00 - 20.00 uur
Woensdagmorgen 09.00 - 10.00 uur
Woensdagavond 19.30 - 20.30 uur

De spinninglessen zijn onder medisch toezicht.

Adres: Kerkdijk 36 (achter de huisartsenpraktijk  
in Westbroek). Kosten: 80 euro voor 12 lessen.  
Opgeven van tevoren kan via 0346-281201.

Gezellig & Sportief
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Al lang speelde bij Hella en Wim 
van Schaik het plan om een bord 
als herinnering te plaatsen aan een 
ongeveer 260 jaar, door honingzwam 
aangetaste oude beuk, waarop uitein-
delijk in 1997 door een boomchirurg 
euthanasie moest worden gepleegd. 
Het echtpaar van Schaik wilde dat 
een deel van de stam daar tot in 
lengte van jaren zou blijven liggen 
als een Monument voor een Gevallen 
Boom. Als herplant kozen zij uitein-
delijk voor een linde. L inden zijn 
bomen met een geheel eigen uitstra-
ling. Bomen die van oudsher bij de 
bevolking geliefd zijn. 
Op zoek naar een tekst voor het 
geplaatste bord werden zij getroffen 
door het gedicht van Vasalis ‘Aan 
een boom in het Vondelpark’. De 
tekst werd wat aangepast op deze 
eigenlijk niet vergelijkbare situatie 
in de trant van Vasalis met behoud 
van elementen uit haar gedicht over 
de boom in het Vondelpark. Er was 
redelijke belangstelling voor het bord 
en menige passant onderbrak zijn of 
haar reis, om even te genieten van 
deze combinatie van flora en poëzie. 

Tuinbezoek
Zaterdag 11 juli jl. kwam na een voor-
bezichtiging door het bestuur volgens 
afspraak een tuinclub uit Delft naar 
Groenekan, om daar twee tuinen te 
gaan bezichtigen. Eén ervan was die 
van het echtpaar van Schaik, beho-
rende bij Kastanjelaan 2. Zoals altijd 
was er ook nu belangstelling voor 
de stam van de beuk vlakbij de brug 
Kastanjelaan en Groenekanseweg.  
Met het enthousiaste gezelschap arri-
veerde Wim van Schaik bij het restant 
van de beuk, dat steeds meer vervalt. 
Gids van Schaik loopt met zijn bezoe-
kers naar het bord en constateert dat 
het compleet verdwenen is; een paar 
brokstukken liggen op de grond en 
andere delen drijven in de Bisschops-
wetering langs de Groenekanseweg. 
Het was in de voorbije nacht vernield. 
Van Schaik verliet enigszins bedroefd 
deze plek en liet ook het verhaal 
over de mooie JOP, die er een paar 
meter bij vandaan staat, achterwege. 

Ter plekke was hij ervan overtuigd, 
dat die vernieling niet verricht kon 
zijn door de als groep opererende 
hangjeugd, welke daar op de bewus-
te vrijdagavond stond. Van Schaik: 
‘Daarvoor zijn we steeds op respect-
volle wijze met elkaar omgegaan wat 
van beide kanten gewaardeerd wordt. 
Goede nabuurschap. Het moeten één 
of enkele jongeren geweest zijn die 
even de weg kwijt waren bijv. door 
een agressieve dronkenschap’.

Huisbezoek
De juiste toedracht werd vijf dagen 
later op donderdagavond duidelijk, 
toen een delegatie van de hangjeugd 
aanbelde en vertelde dat ze geschokt 
waren door die zinloze vernieling 
en daar volledig afstand van namen. 

Dit gaf totaal geen pas en dit was 
des temeer ongepast, gelet op de 
inspanningen, die met name Wim van 
Schaik zich heeft getroost hun JOP te 
realiseren. De jongeren vertelden de 
juiste toedracht. Na het vertrek van 
de groep kort na middernacht, vrij-
dagavond, bleef één persoon achter, 
die te kennen had gegeven dat hij het 
bord zou gaan vernielen. In de daarop 
volgende dagen spraken zijn kornui-
ten hem erop aan. Op de groep werd 

sterk ingepraat de juiste toedracht niet 
door te geven, maar de goedwillende 
hangjongeren gingen hier niet op in 
en eisten excuses aan van Schaik, 
vergezeld van een bos bloemen. Er 
was ook een tijdslimiet gesteld. Toen 
excuses en bloemen achterwege ble-
ven, besloot de groep het echtpaar 
van Schaik in te lichten en hen de 
juiste toedracht te vertellen. Daarna 
vertrokken zij om meteen naar de 
ouders van de dader te gaan om ook 
hen te informeren. Beide acties moes-
ten aantonen, dat de hangjeugd zich 
van een dergelijke vorm van vanda-
lisme volledig distantieert. 

Respect en Pit 
Wim van Schaik: ‘Wij hebben respect 
voor deze wijze van handelen en voor 

het zelfreinigend vermogen van de 
groep. Het is niet eenvoudig dit ons 
te komen vertellen en dan naar de 
ouders van die jongen te gaan om het 
wangedrag van hun zoon, een leef-
tijdgenoot, te melden. 

Wanneer je Groenekan komt bin-
nenrijden, vind je onder het bord 
met deze plaatsnaam een bord ‘Kern 
met Pit’. Wij hebben door de opstel-
ling van deze hangjeugd een groot 
vertrouwen dat die karakteristiek in 
lengte van jaren gehandhaafd zal blij-
ven. Immers, wie de jeugd heeft, 
heeft de toekomst. Er wordt zo vaak 
uiterst negatief gesproken over de 
jeugd en zeker over de hangjeugd. Er 
wordt erg gegeneraliseerd. Wij willen 
uit onze ervaring van de afgelopen 
jaren laten weten dat het gelukkig niet 
altijd zo bar en boos is en dat deze 
groep hangjongeren met de vernie-
ling van het bord totaal niets te maken 
heeft. Zij hebben er recht op, dat een 
ieder weet, dat zij hiervan verschoond 
willen zijn en blijven.

G edicht 
Er is een mooi gedicht 'Vandalisme' 
van Vincent van den Hoven (voor-
malig Stadsdichter van Waalwijk) dat 
een plaatsje in het Halvezolenpark 
(Het Halvezolenpark is een groene 
corridor van 4100 meter met een 
comfortabele fietsroute) in Waalwijk 

heeft gekregen Het gedicht is tegen 
een muurtje in het park bevestigd. 
Burgemeester Nol Kleijngeld van 
Waalwijk sprak bij de onthulling: 
‘Al weerhoudt het maar één persoon 
van het aanbrengen van vernielingen, 
dan hebben we dat toch gewonnen’. 
Nog voor de opening van het Halve-
zolenpark, dat nog niet helemaal af 
was, was daar al voor tienduizenden 
euro's aan schade aangebracht. Dat 
inspireerde Van den Hoven tot het 
gedicht: 

Vandalisme
W at is er met je
dat je je geen raad weet
met mooi en ongeschonden
wat doet
wat zo waardevol is voor anderen
met jou?
je praat in verf en scherven
is dit jouw greep op de
ongrijpbare wereld om je heen
jouw streep door de rekening
wat zet je betaald
aan wie? 

V andalisme wordt niet geaccepteerd
door Henk van de Bunt

Met een bord en een verwijzing naar het gedicht ‘A an een boom in het V ondelpark’ van Maria V asalis werd 
helderheid en eerbetoon gegeven aan ( de restanten van)  een gevelde 260  jaar oude groene beuk, die op de hoek 
van de G roenekanseweg en de Kastanjelaan heeft gestaan. I n september 20 0 8  werd het bord geplaatst. Onlangs 

-  nog geen jaar nadien -  is het bord slachtoffer geworden van zinloos -  overigens afgewezen -  vandalisme. 

Si tuatie op 18 juli 2009. Een deel van het bord onvindbaar

Met een enthousiast gezelschap van een Delftse tuinclub arriveerde W im van 
Sc haik bij het restant van de beuk, loopt met zijn bezoekers naar het bord en 
constateert dat het compleet verdwenen is. ( foto G .P.R oessen, Delft)

Bord in september 2008.

V ondst blauwtong kan 
forse tegenvaller worden

 
door Henk van de Bunt

‘E en forse tegenvaller, al moeten we nog afwachten om wat voor ty pe 
blauwtong het gaat. I k maak me er grote zorgen over, gegeven het feit dat 
de dieren op het betrokken bedrijf tegen blauwtong ty pe 8  waren gevac-

cineerd. Het is nu een kwestie van afwachten, maar wel in spanning’.
 
Dit zegt L TO-bestuurder Toon van Hoof (Diergezondheid en dierziektebe-
strijding) in een reactie op het bericht, dat de ziekte blauwtong donderdag 
jl. op een bedrijf in Aalten is vastgesteld. Het is de eerste keer in 2009, 
vorig jaar werd het eerste geval van blauwtong in augustus gevonden. De 
grote vraag is welke type opgedoken is.
 
Ongevaarlijk
Van Hoof had wel een beetje verwacht dat blauwtong type 8 nog hier en 
daar de kop op zou steken, ondanks dat op vrij grote schaal wordt geënt. 
Het duurt ongeveer een week voordat bekend is welke serotype blauwtong 
in het spel is. De ziekte heeft de afgelopen jaren veel dierenleed en grote 
schade voor veehouders veroorzaakt. Vooral schapen, geiten en ook runde-
ren hebben onder blauwtong geleden en veel dieren gingen eraan dood.
De ziekte is ongevaarlijk voor de mens. De dieren besmetten elkaar niet; de 
ziekte wordt overgebracht door de knut, een klein insect. In Aalten is een 
jonge stier door blauwtong ziek geworden. De ziekte kan zich de komende 
maanden verder verspreiden, te meer daar dit jaar minder dieren zijn gevac-
cineerd dan in 2008. Van Hoof staat vierkant achter de oproep van L NV-
minister Gerda Verburg aan veehouders om hun herkauwers (schapen, 
geiten en runderen) te laten vaccineren.
  
Regionale knutten
Plaatselijk L TO-voorzitter Teus Spelt: ‘Goed dat De Vierklank aandacht 
hier aan schenkt, zodat ook de hobbyveehouders hierover geï nformeerd 
worden. Ik wil hen meegeven vooral alert te willen zijn op eventueel zieke 
dieren en bij twijfel direct de dieren-
arts in te schakelen.
De veehouders in ons gebied zullen 
waarschijnlijk eerst afwachten om 
wat voor een type het gaat en dan 
besluiten of ze enten’. Spelt vertelt, 
dat in 2007 de ziekte ook in onze 
gemeente actief was; in 2008 geluk-
kig niet. ‘Als dit nu weer toeslaat 
dan zou het met name voor de melk-
veehouderij op een zeer ongelukkig 
moment komen daar zij nu toch wel 
in een financieel dal zitten. Dat de 
blauwtong in onze regio actief wordt 
is zeker niet ondenkbaar omdat hier 
veel knutten zitten.

Teus Spe lt: ‘ Dat de blauwtong in 
onze regio actief wordt is zeker niet 
ondenkbaar omdat hier veel knutten 
zitten’ .



A dverteren 
in de V ierklank!

I ets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

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

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen inktpatronen
GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

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

De hele zomer zijn wij 
gewoon geopend.

U kunt bij ons terecht 
voor een afspraak 

of zo even binnen lopen 
op het groene stoplicht.

van ontwerp tot drukwerk
lekker bekend en prettig dichtbij

Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan
Tel. 0346 - 211 215 • info@parelpromotie.nl

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

DTP, opmaak en vormgeving

brochures - tekst schrijven

print- en drukwerk

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

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

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

IJsbergsla .....................nu 0,59

Meloenen
2,99

héél kilo

Hollandse Heerlijke zoete smaak

Donderdag = Piekendag

Grote Hollandse

héél kilo
0,99

Heerlijke zoete smaak
Landwaart Groente en Fruit

Trostomaten

Paëlla ................................................ 100 gram 0,99

Witlofschotel met ham en kaas ............. 100 gram 0,79

Penne pasta met kip en mozzarella........ 100 gram 0,99

Vers van de Traiteur

2 dozen

Vers gesneden

Verse

nunu
0,69 Aardbeien

Nu volop

Hollandse opal Pruimen en Kersen
Proef ze nu!!

Hollandse

Hollandse

Sperziebonen .................................... héél kilo 1,00

Alle Stamppotten en Rauwkostsalades .. 200 gram 1,00
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De Mont Ventoux heeft in de loop der 
jaren diverse bijnamen gekregen. De 
kale berg, de moordenaar, de gigant, 
de berg der bergen, de reus van de 
Provence. Die namen geven al aan dat 
het geen gewone berg is maar eentje 
die problemen geeft. Dat komt door 
de kou, de wind, de mist, de regen 

en de steilte. Alleen bij sneeuw is de 
berg gesloten. Vaak is de top verbor-
gen in de wolken. Er zijn moedigen 
geweest die binnen 24 uur de berg 
een aantal keren hebben bedwongen. 
23 kilometers steil omhoog. Er zijn 
wielrenners geweest die de klim niet 
hebben overleefd. Toch zijn er heel 

wat burgers die de tocht ook hebben 
ondernomen en de top met de witte 
toren op 1912 meter hebben bereikt. 
Verkleumd en uitgeput. Maar ze 
konden de uitdaging niet weerstaan. 
Komende zaterdag is te zien hoe ze 
geleden hebben.

I Js baan
‘We waren in 2007 met de fami-
lie op vakantie’, vertelt Dirk. ‘Dat 
was bij Theo de Wit uit Hollandsche 
Rading, die daar dicht bij de berg 
een camping heeft. Ik kwam op het 
idee om met een gewone fiets de 
beroemde berg eens te beklimmen, 
waar het beneden behoorlijk warm is 
en het boven op de top streng vriest. 
Toen heeft Jonathan op de camping 
een mountainbike geleend en is het 
ook gaan doen. Ik had altijd al veel 
gefietst en geschaatst. Zelfs drie maal 
de Elfstedentocht uitgereden. Maar 
Jonathan had nog maar weinig op 
een fiets gezeten. Hij zei: ‘Ik zie wel 
hoever ik kom’ en ik gaf een beetje 
stoer als antwoord: “ Ik kom je op de 
terugweg nog wel tegen.”  ‘Beneden 
was het prachtig weer maar boven 
was het mistig en ontzettend koud. Zo 
rond het vriespunt. Ik had alleen een 
wielershirtje aan. Het leek wel of ik 

op de ijsbaan stond. Dus ben ik gelijk 
weer afgedaald en dat gaat dan met 
80 km per uur.’ 

V olbracht
Beide mannen vertellen uitgebreid 
hoe zwaar het was. Dat begint al 
direct door de steilte en daarna door 
de wind en de regen. Dan is het ook 
nog nat en glad en Jonathan had te 
weinig eten en drinken meegenomen. 
Dat is dan behoorlijk afzien gebla-
zen. De laatste zeven kilometers van 
de berg zijn volkomen kaal zonder 
bomen en overal liggen rotsen en 

stenen. De grond is spierwit van de 
mergel. Daar giert de wind door merg 
en botten. Maar als je dan boven bent 
bij de witte toren, die vroeger diende 
als meteorologisch station, dan weet 
je dat je het hebt volbracht.’ Jonathan 
zegt: ‘Ik was het fietsen niet echt 
gewend. Ik deed alles op de motor. 
Maar dit wilde ik toch ook eens doen 
en dat is mooi gelukt.’ Over een week 
gaan ze weer naar Frankrijk en beide 
mannen willen dan een andere reus, 
de Alpe d’Huez, beklimmen. Maar 
Dirk gaat dat nu doen met een echte 
racefiets.

Maartensdijkers beklommen 
de Mont V entoux

S am en  af z ien  op de be rg
door K ees Pijpers

Zaterdag 25 juli beklimmen de renners in de Tour de F rance de gevreesde berg De Mont V entoux. Ook 
‘gewone mensen’ wilden dat proberen, want de berg heeft grote aantrekkingskracht. Dirk van Barneveld en 
schoonzoon Jon athan Bassie uit Maartensdijk deden het twee jaar geleden. Ze waren toen 60 en 30 jaar oud. 

Ze hebben het gehaald en vertellen over afzien en triomf. V olgende week pakken ze de A lpe d’Huez.

Dirk van Barneveld en schoonzoon Jonathan Bassie uit Maartensdijk

Tom Si mpson overleed op 13 juli 1967 tijdens de R onde van F rankrijk 1967 
bij de beklimming van de Mont Ventoux . Dirk van Barneveld en Jonathan 
Bassie fotografeerden het voor hem opgerichte monument. 

Reeë n spotten 
in het avondlicht

N atuurmonumenten organiseert op vrijdag 31 juli 
en 7, 14 en 21 augustus een reeë ntocht in het C orversbos in 

‘s G raveland van 20.00 uur  tot 21.30 uur. Op 14 en 21 augustus is de 
tocht van 19.30 tot 21.00 uur. I n deze vakantieperiode is er mogelijk 
op een van deze vier avonden een mogelijkheid aan deze leerzame 

activiteit deel te nemen.

Het ree behoort tot de hertenfamilie, maar is kleiner dan het damhert en 
edelhert. In het volle N ederland weten zij zich vrij goed te handhaven.

Reeën zien tijdens een wandeling is een bijzondere ervaring. Het zijn nogal 
schuwe dieren, die op hun privacy zijn gesteld. Vandaar dat je ze vooral 
in de vroege ochtenduren en in de avond ziet. Dan zijn er weinig mensen 
te bekennen in bos en veld. Overdag worden ze ook geregeld gezien maar 
meestal pas op het moment dat ze in actie komen. Dankzij hun schutkleur 
hebben ze het voordeel als het ware te ‘verdwijnen’ in het landschap. 

F amilie
Het ree behoort tot de hertenfamilie, maar is kleiner dan het damhert en 
edelhert. Ze komen voor in het gehele land van L imburg tot Groningen. 
In het volle Nederland weten zij zich vrij goed te handhaven. Dit is mede 
dankzij allerlei maatregelen om natuurgebieden met elkaar te verbin-
den. Hierdoor wordt het leefgebied van reeën aanmerkelijk vergroot. De 
’s-Gravelandse Buitenplaatsen is een prima leefomgeving, met bossen en 
open plekken. 

Beperkt
Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar dus reserveer tijdig. 
Kosten leden Natuurmonumenten € 4,- en niet-leden € 7,-. U  kunt zich aan-
melden via de website www.natuurmonumenten.nl.  U  kunt ook bellen met 
de ledenservice, T (035) 655 99 11, of met Bezoekerscentrum ’s-Graveland, 
T (035) 656 30 80 (woensdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur). 

Het aantal aanmeldingen van ruiters 
uit heel Nederland is overweldigend. 
Het maximum aantal deelnemers is al 
bereikt en de inschrijving is vroegtij-
dig gesloten. Er zijn twee afstanden: 
een korte afstand van 30 km en een 
lange rit van 63 km. De paarden 
leggen deze afstand binnen enke-
le uren af. Snelheid, fitheid, goede 
verzorging en uithoudingsvermogen 
staan centraal in deze tak van paar-
densport. Endurance is een tak van 

paardensport waarin het de bedoeling 
is om binnen een vastgelegde tijd een 
bepaalde afstand af te leggen in het 
buitengebied. Het is de bedoeling 
niet te vlug en niet te traag te arri-
veren, maar een goede gemiddelde 
snelheid te behalen. Hierbij kan het 
gebied variëren van zeer vlak tot zeer 
bergachtig, van harde grond tot mul 
zand. Zaak is om tijdens tussentijdse 
veterinaire controles en aan het eind 
van de wedstrijd het paard in goede 

conditie te kunnen tonen en hierbij 
mogen geen gebreken naar voren 
komen die schade aan de gesteldheid 
van het paard berokkenen op korte of 
langere termijn.
Ruim 30 ruiters hebben ingeschreven 
voor de lange afstand, waarin een 
rustpauze na 38 km bij de Zuivelboer-
derij in Maartensdijk is opgenomen. 
Hier worden de paarden gecontro-
leerd door dierenartsen en krijgen te 
eten en te drinken.

C onditietest voor ruiter en paard
door Henk van de Bunt

V eel zweten, veel drinken en blaren op je billen. Dat is E ndurance Soest, een paardenmarathon
en een echte conditietest voor ruiter en paard. Op zaterdag 25 juli wordt deze wedstrijd voor de tweede keer 

georganiseerd. 120 ruiters rijden met hun paard een lange rit door de omgeving van A mersfoort, Soest en 
L age V uursche. De ruiters van de langste afstand leggen maar liefst 63 km af en hebben een tussenstop bij 

Zuivelboerderij De Tolboom aan de E ikensteeg in Maartensdijk. 

R uim 30  ruiters voor de lange afstand rustten in 2008 uit bij de Z uivelboerderij in Maartensdijk, waar de paarden 
werden gecontroleerd door dierenartsen en eten en drinken kregen.



W et Milieubeheer
Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat de vol-
gende melding 8 .4 0  (Algemene 
maatregel van Bestuur) is binnen 
gekomen:
A anvrager:  dhr. E.W. van Voorst
I nrichting:  Het Koningsbed B.V. 
Adres: Prinsenlaan 80, Groenekan
Omschrijving: het veranderen van 
een inrichting. De inrichting zal 
functioneren als jongveeopfok-
bedrijf (max. 100 stuks) en voor de 
teelt van maï s en gras. Daarnaast is 
er sprake van Bed and Breakfast, 
horeca en vergaderruimte. 
Betreft:  het Besluit landbouw 
milieubeheer. 
Tegen deze melding staat géén 
beroep open volgens de Wet milieu-
beheer.

U  kunt de melding inzien van 23 
juli tot 6 augustus 2009  in het 
gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 
uur (of volgens afspraak).

Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat de vol-
gende melding 8 .4 0  Algemene 
maatregel van Bestuur) is binnen 
gekomen:
A anvrager:  dhr. G. In der Maur
I nrichting:  Georg In der Maur 
Orthopedische Schoentechniek 
Adres: Kon. Wilhelminaweg 495, 
Groenekan
Omschrijving: het veranderen/ver-
groten van een inrichting door in 
gebruik name van het naastliggende 
pand (nr. 497) voor een tweede 
wachtruimte en voorraad confectie-
schoenen.  
Betreft:  het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 
Tegen deze melding staat géén beroep 
open volgens de Wet milieubeheer.

U  kunt de melding inzien van 23 
juli tot 6 augustus 2009  in het 
gemeentehuis van 8.30 tot 12.30 
uur (of volgens afspraak).

A lgemene wet bestuursrecht 
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de volgende ontwerpbe-
schikking ter inzage ligt:
•  Kerkdijk 8 5  W estbroek. De 

aanvraag is ingediend door Mts. 
Wijnen-vd Bosch en Hennipman 
en betreft een revisievergunning 
voor een veehouderij.

De ontwerpbeschikking strekt tot 
verlening van de gevraagde vergun-
ning onder voorschriften.
Het ontwerp van het te nemen 
besluit, met de daarop betrekking 
hebbende stukken die redelijkerwijs 
nodig zijn voor een beoordeling 
van het ontwerp, liggen gedurende 
zes weken ter inzage, vanaf 23 
juli 2009 tot en met 2 september 
2009.  Tot 3 september 2009 , kan 
een ieder schriftelijk of mondeling 
gemotiveerde zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kenbaar maken 
bij het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente 
De Bilt, p/a Milieudienst Zuidoost-
U trecht, Postbus 461, 3700 AL  Zeist 
(bezoekadres L aan van Vollenhove 
3211 te Zeist).
Degene die zienswijzen kenbaar 
maakt, kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken. 
Dit verzoek moet tegelijkertijd met 
de zienswijzen bij de Milieudienst 
worden ingediend.

Gedurende de inzagetermijn 
kan een ieder verzoeken om een 
gedachtewisseling over de ont-
werpbeschikking. Wij verzoeken u 
daarvoor contact op te nemen met 
de Milieudienst Zuidoost-U trecht, 
telefoon (030) 69 99 500. Tijdens 
deze gedachtewisseling kunnen 
mondelinge zienswijzen kenbaar 
gemaakt worden. Wij vragen u 
uiterlijk 4 weken na de publica-
tiedatum hiertoe een verzoek te 
doen. De aanvrager kan in de gele-
genheid worden gesteld om hierbij 
aanwezig te zijn of te reageren op 
de ingebrachte zienswijzen.

I nzage van stukken
De desbetreffende stukken kunnen 

gedurende de inzagetermijn op ver-
zoek kosteloos worden ingezien 
bij:
•  de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 

L aan van Vollenhove 3211 in Zeist 
(iedere werkdag van 8.30 - 12.30 
uur en 13.30 - 17.00 uur)

•  de gemeente De Bilt, Soestdijkse-
weg Zuid 173 in Bilthoven (iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur)

•  de openbare bibliotheek, De 
Kwinkelier 20 in Bilthoven (tij-
dens openingsuren)

Een kopie-exemplaar van de stuk-
ken wordt tegen vergoeding van 
de werkelijk gemaakte kosten ver-
strekt.

V oor informatie:  Milieudienst 
Zuidoost- U trecht, telefoon ( 0 30)  
69 99 500/ 528/ 536.
L aan van Vollenhove 3211, (in kan-
torencentrum Vollenhove, boven 
winkelcentrum, ingang A, 1e ver-
dieping), Postbus 461, 3700 AL  
Zeist, fax (030) 69 99 599, www.
milieudienstzou.nl, info@ milieu-
dienstzou.nl.

W et Milieubeheer
A lgemene wet bestuursrecht 
Beschikkingen
Burgemeester en wethouders heb-
ben het volgende besluit genomen:
•  Koningin W ilhelminaweg 130  

Maartensdijk. Het betreft een 
ambtshalve wijziging van een 
revisievergunning voor een tank-
station incl. L PG met carwash van 
Texaco Nederland B.V.. 

De beschikking strekt tot het wij-
zigen van de voorschriften. De 
beschikking is ten opzichte van de 
ontwerpbeschikking niet gewijzigd.
De beschikking met de daarop 
betrekking hebbende stukken lig-
gen gedurende zes weken ter inza-
ge, vanaf 23 juli 2009 tot en met 2 
september 2009 . 
Gedurende zes weken na de dag dat 
de beschikking ter inzage is gelegd 
staat bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State beroep 
open voor belanghebbenden.

Het beroepschrift moet voor 2 sep-
tember 2009 worden gezonden aan 
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 AE ‘s Gravenhage.
Tegelijkertijd met of na het instel-
len van het beroep kan worden 
verzocht om een voorlopige voor-
ziening te treffen op grond van 
artikel 36 en 37 Wet op de Raad van 
State juncto artikel 8:81 Algemene 
wet bestuursrecht. Daartoe moet 
een verzoek worden ingediend 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 
Het griffierecht bedraagt € 143,- 
voor individuele  personen en 
€ 285,- voor rechtspersonen. 

I nzage van stukken
De desbetreffende stukken kun-
nen gedurende de inzagetermijn op 

verzoek kosteloos worden ingezien 
bij:
•  de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 

L aan van Vollenhove 3211 in Zeist 
(iedere werkdag van 8.30 - 12.30 
uur en 13.30 - 17.00 uur)

•  de gemeente De Bilt, Soestdijk-
seweg 173 in Bilthoven (iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur)

•  de openbare bibliotheek, De 
Kwinkelier 20 in Bilthoven (tij-
dens openingsuren)

Een kopie-exemplaar van de stuk-
ken wordt tegen vergoeding van 
de werkelijk gemaakte kosten ver-
strekt.

V oor informatie:  Milieudienst 
Zuidoost- U trecht, telefoon ( 030)  
69 99 500/ 528/ 536. L aan van Vol-
lenhove 3211 (in kantorencentrum 
Vollenhove, boven winkelcentrum, 
ingang A, 1e verdieping), Postbus 
461, 3700 AL  Zeist, fax (030) 69 
99 599, www.milieudienstzou.nl, 
info@ milieudienstzou.nl.

G oedkeuring bestemmingsplan 
“ Buitengebied Maartensdijk 
ex artikel 30 van de W et op de 
Ruimtelijke Ordening”.
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente De Bilt maken ter voldoe-
ning aan het bepaalde in artikel 28, 
lid 6 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening bekend dat bij besluit van 
7 juli 2009 Gedeputeerde Staten van 
U trecht het gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan “ Buitengebied 
Maartensdijk ex artikel 30 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening”  
hebben goedgekeurd, met uitzon-
dering van de woorden “ de aanleg 
en”  in de alinea van artikel 4, lid 
1 die begint met de woorden: “ Het 
doel ‘dagrecreatie’ is beperkt tot:”  
en eindigt met “ ...daarmee gelijk te 
stellen voorzieningen.”

Het grotendeels goedgekeurde 
reparatie bestemmingsplan bestaat 
uit een toelichting, voorschriften en 
plankaart. 
Aanleiding voor de herziening op 
grond van artikel 30 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening zijn de 
besluiten van Gedeputeerde Staten 
van U trecht van 5 juni 2001, 1 
juni 2004 en 30 januari 2007, als-
mede de uitspraken van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State van 27 augustus 2003, 
28 september 2005 en 29 augus-
tus 2007. Aan grote delen van het 
“ Bestemmingsplan Buitengebied 
Maartensdijk”  was goedkeuring 
onthouden.
 
Het reparatie bestemmingsplan en 
het besluit van Gedeputeerde Staten 
van U trecht liggen met ingang van 
23 juli 2009 gedurende zes weken 
tot en met 2 september 2009 voor 
een ieder ter inzage bij de infor-
matiebalie van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilt-
hoven. Gedurende bovengenoemde 
termijn van zes weken kan tegen 

het besluit van Gedeputeerde Staten 
van U trecht beroep worden inge-
steld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA Den Haag.
Bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State kan tegelijkertijd, naast 
het instellen van beroep, een ver-
zoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend als gevolg waar-
van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van U trecht niet in wer-
king treedt totdat op dat verzoek is 
beslist. 

Beroep kan worden ingesteld door:
•  degenen, die tijdig bedenkingen 

met betrekking tot het vastgestel-
de bestemmingsplan bij Gedepu-
teerde Staten van U trecht hebben 
ingediend;

•  alsmede belanghebbenden, die 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest , overeen-
komstig artikel 27 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening, beden-
kingen bij Gedeputeerde Staten 
van U trecht in te dienen;

•  een ieder, die zich niet kan ver-
enigen met de onthouding van de 
goedkeuring aan het hierboven 
genoemde onderdeel.

Voor het instellen van beroep en 
voor het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening is grif-
fierecht verschuldigd.

A anvragen om vergunning  ( arti-
kel 41 W oningwet)  voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Achterweteringse-

weg 49, vernieuwen en vergroten 
opslagruimte.

Sloopaanvraag 
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg 

114, verwijderen asbest.

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’. 

V erleende bouwvergunning
•  Westbroek, Kooijdijk 14, oprich-

ten paardenafrichtingsstal en 
mestopslag (13-07-09).

V erleende bouwvergunning 1e fase
•  Groenekan, Voordorpsedijk 29, 

oprichten paardenafrichtingsstal 
(13-07-09).

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten dan wel 
beide besluiten rechtstreeks in uw 
belang bent getroffen?  Dan kunt 
u op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B& W van De Bilt (Post-
bus 300, 3720 AH Bilthoven).
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Milieuklachten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie U trecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

W erk in uitvoering
•  Bilthoven: Reconstructiewerkzaamheden Prins Bernhardlaan, rijrichting is 

aangepast, tot eind juli;
•  Bilthoven: Aanleg twee hockeykunstgrasvelden op sportpark Kees Boekelaan 

in periode juni en juli. Aan- en afvoer materialen vindt in hoofdzaak plaats 
vanaf de Gezichtslaan over de Hobbemalaan en een klein stukje van de Frans 
Halslaan;

•  De Bilt: Herinrichting Waterweg, noordelijk deel van L ooydijk tot Groenekan-
seweg. Weg is afgesloten voor doorgaand verkeer, bestemmingsverkeer is wel 
mogelijk, tot eind juli;

•  De Bilt: L a Plata, Groenekanseweg tot en met Nimbusweg wegreconstructie 
en rioolrenovatie vanaf 27 april, gedurende 4 maanden tot medio augustus;

•  De Bilt: Bisschopsweg, aanvullen bermen met grond 18 juni t/m eind juli;
•  De Bilt: Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk verplaatst 

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

•  Groenekan: Reconstructie L indenlaan 2 juni tot en met 17 augustus;

Werkzaamheden bermen gemeente De Bilt
Tussen 8 juli en 8 augustus vinden werkzaamheden plaats aan de bermen in een 
deel van Bilthoven, Maartensdijk en Hollandsche Rading. De bermen worden op 
diverse locaties verlaagd, om te zorgen voor een betere afvoer van regenwater. 
Ook wordt het gras opnieuw ingezaaid. Dit kan voor beperkte overlast zorgen op 
de naastgelegen wegen. Wij proberen dit echter zoveel mogelijk te voorkomen. 

Vervolg op pagina 9
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U  moet dat doen binnen zes weken 
na de verzenddatum (= datum ach-
ter de verleende vergunning) van 
de besluiten. In het bezwaarschrift 
moet in elk geval worden vermeld 
naam, adres, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waar-
tegen het bezwaar is gericht en 
de redenen waarom bezwaar wordt 
gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel ontheffing 
op grond van artikel 3.6, eerste lid, 
sub c van de Wet op de Ruimtelijke 
ordening) gebruik worden gemaakt. 
Als u dat wilt voorkomen, dan kunt 
u tegelijk met het indienen van een 
bezwaarschrift een voorlopige voor-
ziening aanvragen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank, sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 13023, 
3507 L A U trecht. U  moet voor een 
dergelijke voorziening griffierecht 
betalen. Voor meer informatie over 
de hoogte daarvan kunt u contact 
opnemen met de griffier van de 
rechtbank, tel. 030 –  2233000.

V oor bouwinformatie of het bekij-
ken van ter inzage liggende stuk-
ken kunt u langskomen bij de 
afdeling V ergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00  – 19.00 uur. U  kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer ( 030)  228941 1. V oor informa-
tie over bestemmingsplannen en/
of een gesprek met een plantoet-
ser dient u altijd een afspraak te 
maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

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

volgende vergadering van de wel-
standscommissie is op maandag-
middag 27 juli 20 09 .

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

Indien u geen toegang heeft tot inter-
net, wordt belangstellenden geadvi-
seerd vanaf vrijdag voorafgaand aan 
de vergadering, telefonisch contact 
op te nemen met de unit Administra-
tie van de afdeling Vergunningen en 
Toezicht, telefoon 030-2289180. Bij 
deze unit is tevens bekend waar de 
agenda ter inzage ligt.   

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

Maartensdijk
•  1 berk en 1 plataan, Industrieweg 

226 (15-07-2009) 
•  2 berken en 1 inlandse eik, 

Sportpark van Eck Gemeente  
(15-07-2009)

•  1 spar, Planetenlaan 23  
(15-07-2009)

Hollandsche Rading
•  1 es, Tolakkerweg 37  
(16-07-2009)
W estbroek:
•  1 es, Kerkdijk 172 (15-07-2009)

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

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

V oornemen buitenplanse onthef-
fing é n bouwvergunning  ( 3.23 
W ro/ 40 Ww )
Ontheffingsverzoeken ( W ro na 1 
juli 2008)
Soms is een aanvraag om bouwver-
gunning in strijd met het geldende 
bestemmingsplan. Op grond van 
de Woningwet moet een dergelijke 
aanvraag tevens worden opgevat als 
een verzoek om ontheffing van de 
regels van het bestemmingsplan. 

A anvraag ontheffing en bouwver-
gunning
Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om met toepassing van art. 
3.23 van de Wet ruimtelijke orde-
ning een ontheffing van het bestem-
mingsplan én bouwvergunning op 
grond van art. 40 van de Woningwet 
te verlenen voor:
•  Maartensdijk, Spechtlaan 16, uit-

breiden woning  
De ontwerpbesluiten inclusief de 
bijbehorende stukken liggen in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht, gedurende 
zes weken ter inzage tijdens werk-
dagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.

De termijn van terinzagelegging 
start de dag na de datum van deze 
publicatie. Gedurende de termijn 
van terinzagelegging kunnen belang-
hebbenden, bij voorkeur schrifte-
lijk, reageren op dit voornemen bij 
burgemeester en wethouders van 
gemeente De Bilt (Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven).

Bilthoven, 22 juli 2009

Servicepunt Dijckstate 
Vanaf 24 augustus aanstaande kunnen inwoners van Maartensdijk voor de 
gemeentelijke dienstverlening en voor politiezaken terecht bij het service-
punt in Dijckstate. 
Al jaren heeft de gemeente een servicepunt in Maartensdijk waar inwoners 
terecht kunnen voor gemeentelijke diensten en politiezaken. Zowel de 
gebruikers als de gemeente zijn hierover tevreden, dus er is geen enkele 
reden om het servicepunt te sluiten. Wel moest de gemeente het service-
punt dit jaar in de zomerperiode vervroegd sluiten omdat er onvoldoende 
technische voorzieningen zijn om de vernieuwde aanvraagprocedure voor 
reisdocumenten te kunnen uitvoeren. Omdat de huidige locatie waar het 
servicepunt is gevestigd een andere bestemming gaat krijgen, was het niet 
rendabel om deze voorzieningen aan te leggen. Daarom is gezocht naar een 
andere locatie. Het servicepunt in Dijkstate is geopend op maandag tussen 
14.00 en 19.00 en donderdag tussen 8.30 en 12.30. 

Dit aanmeldingsformulier dient  vóór  1 september 2009 ingezonden te 
worden

Voor de verkiezing van de Biltse ondernemer van het jaar 2009 draag ik 
voor in de categorie*:
 • Winkeliers
 • Bedrijven
 • Startende ondernemers

* Aankruisen welke categorie van toepassing is. Per aangemelde ondernemer één formulier 

invullen s.v.p.

 
Naam bedrijf:   

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoon/email zaak:  

Contactpersoon:  

Deze aanmelding wordt gedaan door:

Naam aanmelder: 

Adres:  

Postcode:  

Plaats:  

Telefoon:  

Relatie tot de aangemelde kandidaat:  

Geef in het kort de reden voor deze kandidaatstelling:

  

  

U  kunt dit formulier sturen aan:  Houwing – Van Beek Notarissen
   Soestdijkseweg Noord 251-A
   3721 AE  BIL THOVEN
Of mailen aan: info@ houwingvanbeek.nl

Vriendelijk dank voor uw medewerking,
L ions Club De Bilt - Bilthoven

V erkiezing De Biltse 
Ondernemer van het Jaar

Evenals twee jaar geleden organiseert de gemeente De Bilt in nauwe samen-
werking met de L ions Club De Bilt-Bilthoven en de Biltse Ondernemers 
Federatie de verkiezing “ De Biltse Ondernemer van het Jaar” . Bedrijven, 
instellingen en inwoners kunnen tot 1 september aanstaande geschikte kandi-
daten voor deze titel aanmelden. Op 25 november 2009 worden de winnaars 
officieel bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeen-
tehuis. De jaarlijkse bijeenkomst tussen bedrijfsleven en gemeentebestuur is 
een initiatief van gemeente De Bilt. Doel van deze samenkomst is het delen 
van praktijkervaringen van het afgelopen jaar en het versterken van de onder-
linge banden tussen ondernemers en de gemeente.

V oor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website www.
debiltseondernemer.nl en www.debilt.nl. V oor aanmelding kunt u ook 
onderstaand formulier gebruiken.

Hierbij zullen de vele duizenden 
Nederlanders en Nederlandse onder-
danen worden herdacht die ten gevol-
ge van de Japanse bezetting in Azië 
het leven lieten, dan wel anderszins 
hierdoor werden getroffen.

De Koninklijke Landmacht zal de 
muzikale omlijsting verzorgen. Na 
de herdenking is er gelegenheid voor 
iedereen om zelf bloemen neer te leg-
gen bij het monument. Na afloop is 
er traditiegetrouw koffie of thee met 
spekkoek.

Herdenken
Sinds 1999 wordt op 15 augustus 
officieel gevlagd. Wij verzoeken u 
zaterdag 15 augustus a.s. de vlag te 
hijsen als erkenning en nagedachtenis 
aan allen die de oorlog niet hebben 
overleefd. Bij het monument zal de 
vlag tijdens de herdenking half stok 
hangen. Omdat het de enige herden-
king in deze regio is, wordt de her-
denking steeds drukker bezocht.
Ook komen er steeds meer jongeren 
hun respect en erkenning tonen, ter-
wijl zij de oorlog daar niet hebben 

meegemaakt.Tijdens de herdenking 
wordt in drie vazen voor elk jaar één 
rode roos geplaatst. Daarna plaatst 
iemand van de vierde generatie één 
witte roos - voor de toekomst - tussen 
de rozen.

N.B. : U  wordt verzocht zaterdag 
15 augustus a.s. om 13.15 uur aan-
wezig te zijn zodat de herdenking 
precies om 13.30 uur kan beginnen. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw J. Hildering, 
Telefoon (030) 220 25 05.

Herdenking Jap anse C apitulatie
Op zaterdag 15 augustus a.s. om 13.30 uur zal bij het monument voor het gemeentehuis Jagt lust 

in Bilthoven een korte herdenking plaatsvinden van de C apitulatie van Jap an en derhalve het werkelijke 
einde van de Tweede W ereldoorlog. De burgemeester, de heer G erritsen, zal bij de herdenking zijn 

en de aanwezigen toespreken.
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Het album bevat veel zwartwit fami-
lie- en vakantiefoto’s van het formaat 
7,5 x 10,5 cm. Op enkele foto’s 
staan op de achterzijde voornamen 

van degenen die er waarschijnlijk 
een afdruk van wilden hebben, zoals: 
‘vader’, ‘opa’, ‘Tjarko’, ‘Ank’, ‘Wol-
ters’, ‘Willy’ en ‘L ydeke’. Sommige 
foto’s zijn op de achterzijde voorzien 
van een afdrukdatum Ze beslaan de 
periode 4-10-1966 tot 26-9-1970. 

De meeste familiefoto’s zijn in de 
jaren zestig genomen. De vakantie-
foto’s zijn van 1968, 1969 en 1970. In 
het album staat een aantal foto’s die 
in december 1968 tijdens het ijszeilen 
zijn gemaakt. In april 1969 zijn er 
een groot aantal foto’s gemaakt van 
windwijzers en geveltopornamenten. 

In juni 1969 is er waarschijnlijk een 
safaritocht gehouden. Op een aan-
tal foto’s staan leeuwen afgebeeld 
die nieuwsgierig een personenauto 
beklimmen met op de achtergrond een 
terreinwagen met het opschrift ‘Safari 
Patrol Car 2’. In mei 1970 is er een 
foto gemaakt waarop 
een wild zwijn met 
jongen vlak voor een 
auto de weg over-
steekt.

Mies Sodaar is 
benieuwd van welke 
al dan niet West-
broekse familie het 
inmiddels 40 jaar 

oude album afkomstig is en of de 
oorspronkelijke eigenaar of de naza-
ten het liever niet zelf hadden willen 
(be-)houden. L ezers die de foto’s of 
de beschrijving ervan herkennen kun-
nen dit s.v.p. doorgeven aan Koos 
Kolenbrander, tel. 0346-211675.
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Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt 
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

W ijkservicecentrum ME N S De Bilt W est, Tel. ( 030)  221 75 50
L ocatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX  De 
Bilt  e-mail: helpdeskdb@ mensdebilt.nl
Openingtijden juli en augustus: dinsdag en donderdag van 10.00-12.30 
uur.

W ijkservicecentrum ME N S Maartensdijk, Tel. ( 0346)  21 10 55
L ocatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@ mensdebilt.nl 
Openingstijden juli en augustus: dinsdag en vrijdag van 9.00-12.30 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

G ewijzigde openingstijden loketten 
gemeente De Bilt tijdens zomervakantie
Zoals ieder jaar is er tijdens de zomervakantie gé é n avondopenstelling 
(dinsdag 15.00- 19.00 uur) van de loketten in het gemeentehuis in Biltho-
ven. Alle loketten van de gemeente zijn tussen 15 juli en 24 augustus dus 
geopend van 08.30 uur tot 12.30 uur.  

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

Vervolg van pagina 9

V akantierooster 
gemeentepagina
Tijdens de zomervakantie publi-
ceert de gemeente minder gemeen-
tepagina’s dan gebruikelijk. De 
gemeentepagina’s op 29 juli en 
12 augustus komen te vervallen, 
tenzij er belangrijk nieuws van-
uit de gemeente gepubliceerd moet 
worden. 
Voor actuele informatie kunt u tij-
dens de zomervakantie onze web-
site raadplegen via www.debilt.nl. 

Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

D e V ergeten  K iek
E en onbekend fotoalbum

door K oos K olenbrander

Mies Sodaar kocht in juni jl. op de rommelmarkt van korfbalvereniging DOS te W estbroek een fotoalbum 
met familie-  en vakantiefoto’s. Het album heeft een blauw stoffen omslag. Mies is nieuwsgierig van welke 

familie het album is geweest. Ze heeft het aan de bekende W estbroekse fotoverzamelaar W out van W inssen 
laten zien, maar die herkende de foto’s niet.

F amilie begin 1970 aan het fonduen. 

G roep woningen in 1966 met op de 
achtergrond een trein.

W aarschijnlijk opa met kleinzoon 
eind december 1966 met legosteen-
tjes bezig.

 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.

Gloriosa 2 bosjes 6,-
  "Klimmende Lelie" per bosje 3,95

Grote bos rozen (20)  5,75
Diverse tuinbloeiers 3 voor 5,-

Laat uw tuin bloeien met:
Gedroogde koemest
 5 kg 6,50

Merk | model | uitvoering drs. Bj. Km  Kleur Prijs
Chevrolet Kalos1,2 5 Jun-06 29.699 B zwartmet € 8.200
Chevrolet Tacuma 1,6 style 5 Oct-05 63.020 B blauwmet € 9.200
Chevrolet Matiz 0,8 spirit 5 Nov-06 26.312 B blauwmet € 6.500
Diverse Daewoo Kalos /Tacuma  v.a. 2003
Daewoo Matiz Style 0,8 leer 5 Oct-03 37.316 B blauw € 5.150
Ford Focus CMAX 1,8 16V futu 5 Apr-05 99.783 B zilvermet € 12.950
Opel Corsa 1,3 DT easytron aut 5 Jun-06 96.459 D zilvermet € 8.500
Opel Corsa 1400 twinport 5 Jul-05 118.087 B zilvermet € 8.800
Opel Corsa 1,2 16V busines Aut. 5 Jun-07 87.932 B zilvermet € 10.750
Opel Astra 1,4 16V 5 Apr-05 83.189 B zilvermet € 11.950
Opel Astra 1,6 8V automaat 3 Jun-03 70.012 B blauwmet € 7.150
Opel Astra 1,6 GL 5 Jan-02 92.284 B zilvermet € 6.500
Opel Astra 1,6 16V stationw SW Feb-07 79.541 B zilvermet € 14.500
Opel Astra 1,6 16V stationw SW Jul-07 40.082 B zilvermet € 14.950
Opel Astra 1,6 16V stationw SW Feb-07 98.810 B zwartmet € 13.950
Opel Astra 1,6 Stationw SE Jul-05 123.189 B blauwmet € 9.950
Opel Astra 1,6I 5 Feb-99 146.358 B blauwgrijsmet € 3.500
Opel Meriva -A 1,4 16V enjoy 5 Nov-06 110.547 B grijsmet € 10.950
Opel Za�ra Enjoy 1,6 16V MPV Apr-06 34.767 B zilvermet € 17.400

Merk | model | uitvoering drs. Bj. Km  Kleur Prijs
Opel Za�ra 2,2 Elegance MPV May-04 104.302 B zwartmet € 12.750
Opel Za�ra Elegance MPV Mar-04 139.219 D blauwmet € 11.250
Peugeot 306 stationw 1,6 SW Aug-99 163.701 B blauw € 2.500
Renault Megane 1,6 16V Coupe aut. 3 May-01 92.257 B blauwmet € 7.150
Renault Scenic 2,0I-16V Privel 5 May-02 120.765 B Donkergroen € 6.150
Seat Ibiza 1,4 16V 3 Mar-05 88.957 B d grijsmet € 8.950
Seat Leon 1,9 TDI 81kw 5 May-05 122.145 D blauwmet € 8.950
Volkswagen Golf 1,6 cabriolet 2 Apr-95 191.579 B blauwmet € 4.950
Volkswagen Golf 1,9 TDI business 5 Nov-06 88.414 D zwartmet € 14.750
Volkswagen Golf 1,6 stationw SW Jul-04 102.126 B blauw € 8.700
Volkswagen Polo 1,9 SDI 3 Mar-04 137.089 D zilvermet € 7.450
Volkswagen Polo 1,4 TDI comfort 5 Aug-04 133.535 B zwartmet € 8.600
Volkswagen Polo 1,4 TDI comfort 3 Sep-05 100.891 D zwartmet € 10.500
Volkswagen Polo 1,2 5 Feb-05 96.819 B groenmet € 7.800
Volkswagen Jetta 1,6 75kw 4 Jan-07 58.165 B zwartmet € 14.500
Volkswagen Passat 1,9TDI Athene 4 Mar-04 108.878 D zwartmet € 14.500

Occasions boven €  4.500,-- 6 maanden Bovag garantie. Ook voor levering 
bedrijfswagens, leasing en financiering. Levering nieuw en gebruikt alle merken.

NU IN MAARSSEN:  AUTOCENTRUM MAARSSEN/R. VAN DER LINDEN

Nijverheidsweg 7, 3606 AH  Maarssen
(tegenover Boni en Praxis) 0346-562557 WWW.AUTOCENTRUMMAARSSEN.NL



PERSONEEL  AANGEBOD

Jongen 15 jaar zoekt WERK in 
de omgeving van Maartensdijk. 
Tel. 06-42116285

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

DIVERSEN

Op maandagmorgen mesten wij 
uit bij stal RU IGENHOEK, wij 
zoeken mannelijke versterking. 
Wie komt ons helpen?   Tel. 
06-20415198

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

Merk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 % . Tel 06 
30186342 of kijk op www.
mevoshop.nl
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Brats forever Diamonz voor 
PS2 €  12,50. Mijn paarden-
stal voor wii €  25,50. Horsez 
plezier voor PS2. €  12,50. De 
legende van Spyro de eeuwige 
nacht voor PS2. €  28,50. Spyro 
een draak is geboren. €  18,50. 
Tom &  Jerry voor PS2. €  12,50 
Crachs of Titans. €  17,50. 
Crazy taxi. €  9,50. Spongebob 
de film voor de PS2. €  16,50. 
Als je een spelletje voor Wii of 
PS2 wilt kopen, bel dan naar 
0346-213204 Na 17.00 uur

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

PERSONEEL  GEVRAAGD

TU INHU L P gezocht 
in Maartensdijk. Tel. 
06-54362616

Te koop aangeboden

N ootjes

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel  Bedrag   Voldaan

F I E TS SE RV I C E  C E N TRU M MA A RTE N  V . DI J K
G RU TTOL A A N  18  Tel.0 34 6- 212267
Geopend: Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar
Di. en do. alleen op telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEU WE- en gebruikte fietsen.

Oud ijzer-  en metaalafval C ock Rose -  Maartensdijk. Tel. 
0 6- 5 4 9 679 8 5

Diversen 

Personeel aangeboden

Personeel gevraagd

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

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

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

Kom ons team 

versterken!

50+ ook welkom.

We zijn eens terug gegaan naar 
Tinie 36 en Tinie 37. Vorig jaar 
rond deze tijd maakten wij er een 
foto van op het land achter de 
boerderij met het weidse uitzicht. 
Ze stonden toen nog wat wankel 
op de poten, want ze waren pas een 
paar weken eerder geboren. 

Niks bijzonders zou je zeggen, 
maar dat was het in dit geval wel 
degelijk. Want Tinie 37 kwam pas 
vijf dagen na Tinie 36 ter wereld 
en dat was zelfs uniek. ‘Daar reken 
je niet meer op’, zei Cor Griffioen 
toen, ‘We hadden niets gemerkt. 
Een tweede geboorte na vijf dagen 
is volgens mij nog nooit gebeurd 

want tweelingen komen altijd 
gelijk na elkaar. We hebben door 
de Faculteit Diergeneeskunde van 
de U trechtse U niversiteit laten uit-
zoeken of dat ooit eerder was voor-
gekomen maar die hebben wereld-
wijd niets kunnen vinden.’

Opnieuw een tweeling
Cor Griffioen vertelt dat het door 
de plannen tot uitbreiding van het 
natuurgebied steeds moeilijker 
wordt om er rond zijn bedrijf wei-
land bij te kopen. Daarom staan 
beide Tinie’s met een stel vriendin-
nen nu op een stuk gehuurd land in 
L oosdrecht. Het is maar een klein 
clubje van de tachtig stuks vee van 

het bedrijf. Het valt niet mee om 
ze te fotograferen want de meiden 
zijn erg nieuwsgierig en opdringe-
rig. Ze maken het goed en staan 
stevig op hun poten. 

Moeder Tinie 35 in de stal op de 
boerderij trouwens ook. Cor Grif-
foen vertelt dat Moeder Tinie 35 
een paar weken geleden opnieuw 
een tweeling heeft afgeleverd. Nu 
zoals gebruikelijk direct na elkaar. 
Ze zijn wat kleiner dan hun zusters 
maar dat halen ze later wel weer in. 
Als we van de wei in L oosdrecht 
vertrekken kijken alle koeien ons 
na alsof ze de groeten doen aan de 
lezers van De Vierklank.

E en jaartje verder
D e un ieke  tweelin g T in ie 36 en  37 

m aakt  het goed
door K ees Pijpers

Helemaal achteraan de G raaf F loris V  weg in Hollandsche Rading ligt de boerderij van C or en W illie 
G riffioen. V orig jaar is daar iets gebeurd dat wereldwijd nooit eerder is voorgekomen. Moeder koe 

Tinie 35 kreeg toen een tweeling waarvan het tweede kalf pas vijf dagen later kwam. Dat was uniek. 

Tinie 36 en Tinie 37 tussen hun vriendinnen en C or G riffioen. 

Kunst op de kaart

In 1955 werd C harles W eddepohl ( 1902 - 1976)  een opdracht verstrekt in 
het kader van de BK R -regeling. Dit keer zou het een parkbeeld worden. De 
commissie gaf de kunstenaar in overweging naakt te vermijden. In de raads-
vergadering van augustus 1955 kon gemeenteopzichter W ijnen de maque tte 
onthullen. Het bleek een ontwerp te zijn van een meisje met een veulen. Het 
jaar daarop voltooide de kunstenaar het beeld. Het was uitgevoerd in fraai wit 
enigszins op marmer gelijkend weerbestendig materiaal, beton gemengd met 
een kunststof en voorzien van wapening. De begeleidster van het veulen droeg 
een bijna doorzichtig kleed tot even boven de knieë n. Z ij werd met het jonge 
paard omstreeks 1955 geplaatst op het R ondje in Hollandsche R ading en prijkt 
daar nog steeds op haar hoge bakstenen sokkel ( Bron: W . Hoebink in tijdschrift 
Historische Vereniging) . 
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'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
30-7

Woe.
29-7

Vrij.
31-7

9,95

Do.
23-7

Woe.
22-7

Vrij.
24-7

13,50

Barbecue op het terras 
van Naast de Buren

Div. vlees en vis van de barbecue 
en saladebuffet

Geconfijte eendenbout 
met kaasflensje

of

Visrolletje met Italiaanse ham

Sinds drie jaar geeft hij vier avon-
den per week gratis keramiekles aan 
belangstellenden. Mede door het 
ongedwongen bezig zijn met het ont-
dekken van de expressiemogelijk-
heden van klei komen de leerlin-
gen dikwijls tot verrassende en soms 
opvallend creatieve resultaten.
Het aantal deelnemers houdt hij klein, 
met een maximum van vijf, waardoor 
hij constant aandacht kan geven. Zijn 
leerlingen komen overal vandaan. In 
de helder verlichte werkkamer met 
tal van gereedschappen geeft hij ont-
spannen les in basistechnieken en 
vertelt over rode klei en roomkleurige 
chamotte en over de verhoudingen 
van een lichaam. 

Klussen
Philipp begon veertig jaar geleden in 
de flowerpowertijd keramiekbollen 
te maken in de werkplaats van zijn 
vader, die brillenkokers produceerde. 
Hij maakte bollen met gaten om plan-

ten in te hangen en bollen met gaten 
waar het licht doorschijnt. Max van 
Praag, die naast andere plaatsen ook 

een winkel had in U trecht zei: ‘Je 
gaat met mij mee naar Amerika waar 
ik moet zingen voor de Nederlandse 
kolonie. Daar ga jij die bollen verko-
pen.’ Philipp kwam bij kunstgenoot-
schap Kunstliefde terecht. Voor Anton 
Geesink maakte hij een kampioens-
schaal. Er werd hem gevraagd iets 
kunstzinnigs te maken als decor voor 
de André van Duinshow op TV en hij 
ontwierp prijsbekers voor het Vara 
Jazzconcours. Hij woonde in diverse 
plaatsen waar hij les gaf. Sinds 1986 
woont hij in Maartensdijk waar hij al 
snel bekend werd om zijn handigheid 
in klussen. Niet alleen heeft hij het 
eigen huis geheel gerenoveerd maar 
vooral veel anderen geholpen.

W ie en wat?
Een groot aantal cursisten heeft de 
afgelopen drie jaar de lessen van Phi-
lipp gevolgd. Wie dit waren en wan-
neer ze de lessen hebben gevolgd, 
heeft Philipp nooit bijgehouden. 
Daarom is hij op zoek naar zijn oud-
leerlingen die hun werk van 18 t/m 20 
september willen tentoonstellen. De 
werkstukken voor de tentoonstelling 
dienen 14 en 15 september bij Philipp 
thuis aan de dr. J.J.F Steylingweg 23 
in Maartensdijk te worden gebracht 
en 21 en 22 september weer opge-
haald te worden. Wanneer je met je 
werk mee wil doen aan deze vrije 
tentoonstelling s.v.p. aanmelden op 
keramiekmaartensdijk@ gmail.com 
of telefonisch aan Philipp van der 
Zeeuw tel. 0346 213472 of L izette 
tel. 06 40234483.

W erk en leerlingen van 
Philipp van der Zeeuw gezocht

door K oos K olenbrander

Keramist Philipp van der Zeeuw uit Maartensdijk heeft al heel wat mensen les gegeven. 
Met glinsterende ogen vertelt hij over de mooie dingen uit zijn leven. W at boven drijft is kunst en zwemmen. 

De Maartensdijkse kleikunstenaar is van plan om vanaf vrijdagavond 18 t/ m zondag 20 september 
bij hem thuis aan de Steyl ingweg 23 te Maartensdijk een vrije tentoonstelling te organiseren 

over het werk van zijn leerlingen en hemzelf.

Jeannet N okkert was een van de cursisten. W erkstukken van haar zijn inmid-
dels getraceerd en beschikbaar.

K eramist Philipp van der Z eeuw uit Maartensdijk heeft al heel wat  mensen 
les gegeven.

Zomersluiting bibliotheken 
In de zomervakantie (van 11 juli t/m 23 augustus 2009) hanteren de biblio-
theken in de gemeente De Bilt beperkte openingstijden. De vestigingen zijn 
geopend op de volgende tijden:

Bilthoven ( De Kwinkelier 20, Bilthoven. Tel. 030 2299003)  
Maandag:  13.30 - 17.30 uur 
Woensdag:  10.00 - 17.30 uur 
Vrijdag:  10.00 - 20.00 uur 
Zaterdag:  10.00 - 13.30 uur

De Bilt
Door brand is de bibliotheek De Bilt in ieder geval tot en met de zomer-
vakantie gesloten. Cliënten worden op de hoogte gehouden omtrent de 
ontwikkelingen.

Maartensdijk ( N achtegaallaan 30, Maartensdijk. Tel. 0346 213883)
Maandag: 14.30 - 16.30 uur en 19.00 - 21.00 uur 
Woensdag: 19.00 - 21.00 uur 
Vrijdag: 14.30 - 16.30 uur

L ekker lang lenen
Om het u iets gemakkelijker te maken, zijn alle materialen (met uitzondering 
van sprinters) voor 6 weken te leen gedurende de vakantieperiode. Dat is wel 
zo handig. Mocht u iets willen verlengen, dan kunt u dit doen via de website  
www.bibliotheekdebilt.nl of u kunt gebruik maken van de verlengtelefoon: 
035- 609 58 11. 

Ju f Sanne getrouwd

Juf Sanne van der L inden, leerkracht van groep 8 van basisschool De 
Klaroen uit Tienhoven trouwde met haar Edwin Maaswinkel in de statige 
trouwzaal van gemeentehuis Goudestein in Maarssen. In een oldtimer arri-
veerde het jonge stel en werd opgewacht leerlingen van de groepen 7 en 8. 
Sanne van der L inden ontmoette haar jeudliefde bij Albert Heijn in Maars-
senbroek waar beiden tijdens hun studie werkzaam waren. Juf Sanne staat 
inmiddels al weer drie jaar voor de klas en doet dat met veel enthousiasme. 
(Tekst en foto: Hanneke Kwakkenbos.)

Poging inbraak
Omstreeks 15.50 uur op woensdag 15 juli jl. kreeg de politie de melding dat 
er zou worden ingebroken op de Wilhelminalaan. Agenten gingen direct ter 
plaatse en hier bleek dat de inbreker het bij een poging had gelaten. In de 
omgeving werd uitgekeken naar de dief op de fiets. Een 41-jarige man uit 
U trecht werd in de omgeving als verdachte aangehouden.  

Over de kop
Omstreeks 20.30 uur op woensdag 15 juli jl. reed een 63-jarige vrouw 
uit U trecht over de U niversiteitsweg. Door onbekende oorzaak raakte ze 
op de verkeerde weghelft en botst eerst tegen een tegenligger en de auto 
sloeg toen over de kop. De vrouw kwam vast te zitten in haar auto en kon 
uiteindelijk met onbekend letsel worden vervoerd naar het ziekenhuis. De 
tegenligger, een 45-jarige automobilist uit Bilthoven, en zijn inzittenden 
raakten niet gewond.

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar voor een gratis boodschappenpakket

2,69
per stuk 2,99 

Op onze broodafdeling

Appelcake

Menu van de maand Juli
het menu bestaat uit een voor-, hoofd en nagerecht

Tuna Melt
***

Lamsbout met honing-mosterdsaus
(zolang de voorraad strekt)

***
IJsdessert

***
€ 17,50

Deze kaart wordt per maand gewijzigd

Bistro De Egelshoek

Graaf Floris V weg 32 Hollandsche Rading
Telefoon: 035 – 577 3002   E-mail: info@egelshoek.nl

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten Vrijdag en zaterdag 16.00 – 23.00 uur
Woensdag en donderdag 16.00 – 22.00 uur Zondag 15.00 – 22.00 uur

Als u iets te vieren heeft, vraag gerust naar de mogelijkheden,
die wij u aan kunnen bieden en kijk op www.bistrodeegelshoek.nl




