
De aanvliegroute van vliegveld Hil-
versum moet worden verlegd om 
woningbouw in Noord-Holland 
mogelijk te maken. De gemeente Hil-
versum kan door de aanpassing van 
het vliegveld 500 nieuwe huizen bou-
wen. Door de aanleg van een nieuwe 
verharde baan is het straks bovendien 
mogelijk om meer te vliegen vanaf 
het vliegveld. Nu heeft het vlieg-

veld alleen twee grasbanen. Door de 
andere vliegrichting en de toename 
van het vliegverkeer van 40.000 tot 
mogelijk 76.000 vliegbewegingen per 
jaar komt de rust in de provincie 
Utrecht direct in gevaar. 

De vluchten gaan straks vaker over 
het recreatie- en stiltegebied van het 
Noorderpark. Ook in de Bethunepol-
der zullen vogels en recreanten wor-
den verstoord. De geluidsoverlast in 

de provincie Noord-Holland zal daar-
entegen waarschijnlijk afnemen.
De Utrechtse wethouder Robert Gies-
berts vindt het ongewenst dat er meer 
vliegverkeer komt boven het Noor-
derpark. ‘Het college vindt dit een 
ongewenste verstoring van de rust 
en ruimte in het Noorderpark. We 
hebben daar niet voor niets bomen 
geplant en een nieuwe natuur gecre-
eerd, waar toeristen in alle rust van 
willen genieten’.

Utrecht protesteert tegen 
uitbreiding vliegveld Hilversum

De gemeente Utrecht gaat bij het kabinet, de Tweede Kamer en bij de provincie Noord-Holland protesteren 
tegen de uitbreiding van vliegveld Hilversum. Dat heeft wethouder Robert Giesberts in de raadvergadering 

toegezegd na vragen van GroenLinks over de plannen van het vliegveld. 

‘Als de plannen doorgaan komen er 
zo’n 600 woningen tegen de rand van 
het Noorderpark. Het aantal vlieg-
bewegingen zal gaan toenemen tot 
40.000 en de verkeersdruk bij Hol-
landsche Rading wordt nog groter 
dan die nu al is.’ Doedens vraagt zich 
eveneens af wat de plannen gaan 
betekenen voor de geluidsoverlast in 
het stiltegebied Westbroek. B en W 
van De Bilt hebben zich steeds tegen 
deze plannen verzet. De VVD-fractie 
gaat daarom een en ander op 13 maart 
in de commissie Openbare Ruimte 
aan de orde stellen. De VVD wil 
daarbij de geluidsproblematiek door 
vliegverkeer in de gehele gemeente 
bespreken. Dus ook overlast veroor-
zaakt door Soesterberg.

Verkeer
De verwachtingen over de toename 
van de verkeersdruk tonen aan dat de 
verontrusting over de plannen terecht 
is. Bijna veertig procent meer ver-
keer in 2020. Het aantal auto’s dat 
per etmaal via de Noodweg richting 
Hollandsche Rading en de A27 rijdt 
wordt dan 12.500. Nu zijn dat er 
9.000. ‘En dat perst zich dan allemaal 
over de Tolakkerweg, die nu al vaak 
behoorlijk volloopt. Het valt dus niet 
mee voor de gemeente De Bilt’, zegt 
Doedens. Een bestuurlijke werkgroep 
over Vliegveld Hilversum bespreekt 
op 12 maart het Grontmij-rapport. 
Het rapport geeft aan dat de geluids-
hinder door vliegbewegingen invloed 
heeft op het stiltegebied Westbroek. 

‘Dat zou dan worden gecompenseerd 
door verbeteringen voor Tienhoven 
en Loosdrecht, maar wie zegt dat er 
na verharding van de vliegveldba-
nen niet meer en zwaarder gevlogen 
gaat worden?’ Doedens is bang dat 
het Grontmij-rapport toeschrijft naar 
de door Wijdemeren en Hilversum 
gewenste woningbouw. ‘We hebben 
hier te maken met een ontwikkeling 
bij een natuurgebied. De plannen zijn 
zonder meer nadelig voor de Ecologi-
sche Hoofdstructuur in ons gebied.’

Ter Sype
Een mededeling van wethouder 
Schenkkan van de gemeente Wij-
demeren, gedaan in een commissie-
verslag van afgelopen februari, is 

voor Doedens aanleiding haast te 
maken met deze zaak. Schenkkan 
zegt daar dat voor het bouwplan Ter 
Sype in de eerste plaats medewerking 
van Hilversum een vereiste is. ‘Het 
nieuwe college van Hilversum heeft 
een positieve grondhouding.’ Over 
de geluidscontouren van Vliegveld 
Hilversum zegt de wethouder: ‘Het 
vliegveld is overgegaan naar de pro-
vincie, die nu bevoegd gezag is en 
nieuwe grenzen kan aangeven. Er 
zijn nu drie startbanen waardoor op 

dit moment Ter Sype nog binnen de 
geluidsgrenzen ligt. 

De conclusie van een opgestelde ana-
lyse is, wanneer teruggegaan wordt 
van drie naar twee banen Ter Sype 
buiten die geluidscontouren komt. 
Deze maand is er overleg met de 
artikel 28 commissie in Hilversum. 
Een voordeel is dat nu alleen nog 
de gemeenten in Noord-Holland hun 
stem kunnen uitbrengen, voorheen 
ook de Utrechtse gemeenten.’
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DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

NELLEKE ALBERS
MAKELAARDIJ O/G B.V.

DORPSWEG 158  MAARTENSDIJK 

TEL. 0346-213446 Ook buiten kantoortijden

www.nellekealbers.nl

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

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

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Doedens verontrust over plannen 
Vliegveld Hilversum 

door Guus Geebel

‘Als de plannen rond Vliegveld Hilversum worden uitgevoerd heeft dit grote consequenties voor onze woonomgeving’, 
aldus gemeenteraadslid Anne Doedens (VVD). Hij vreest dat bestuurders van Wijdemeren en Hilversum een rapport 

van de Grontmij gaan gebruiken om de nieuwbouwwijk Ter Sype en het verleggen en verharden van de vliegveldbanen 
mogelijk te maken. ‘Het zou immers wel meevallen.’ 

Signalement
De man met het pistool is ongeveer 
20 jaar oud en tussen de 1.80 en 
1.90 m lang. Heeft blond of donker-
blond stekelhaar, dun/slank postuur 
en een blanke huidskleur. Op het 
moment van de overval droeg hij 
een felle blauwe sweater met een 
capuchon en een ritssluiting, deze 
had hij dicht en de capuchon had hij 
op. Over deze sweater droeg hij een 
jack. Verder droeg hij opvallende 
Nike schoenen met een donkerrode 
rand met grijs, het vlak bij de neus 
was grijs met grijze en donkerrode 
figuurtjes met daaroverheen een 

laklaag. Ook sprak hij accentloos 
Nederlands. 
De andere overvaller is kleiner dan 
de eerste en tussen de 1.70m en 
1.75m lang. Hij heeft donker kort 
stekelig haar en een rond gezicht. 
Het gaat mogelijk om een blanke 
man, mogelijk licht getint. Deze 
man is ook ongeveer 20 jaar oud en 
is iets steviger dan de andere maar 
niet dik. Ook deze man sprak Neder-
lands. Heeft u informatie over deze 
overval, belt u dan met de politie 
via 0900-8844. U kunt ook anoniem 
informatie doorgeven via Meld Mis-
daad Anoniem, 0800-7000

Gemeenteraadslid Anne Doedens wijst de plek aan waar Ter Sype zou moeten komen. 

Overval in Groenekan
Vorige week woensdagochtend is een vrouw in haar woning aan de 

Kastanjelaan overvallen en bedreigd met een wapen. De vrouw bleef 
ongedeerd, de daders vertrokken met haar auto. De vrouw alarmeerde 
na hun vertrek onmiddellijk de politie die met verschillende eenheden 

en helikopter de zoektocht naar de auto inzetten. Deze auto werd 
vervolgens in de omgeving van de Wilgenplas terug gevonden. Van de 
daders ontbreekt tot nu toe ieder spoor, maar er is wel een duidelijk 

signalement bekend.

OOSTVEEN B.V.
Schildersbedrijf – Sedert 1920 

Burg. Huydecoperweg 6
3615 AD  Westbroek
Telefoon 0346-282248
Telefax 0346-282247

DE KUNST VAN VAKWERK

oostveen.westbroek@xs4all.nl

 Restaurant

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

Alle feestdagen 
open!
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

16 maart - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

16 maart - 11.00 uur 
Drs. P.D.D. Steegman, Bilthoven

St. Maartenskerk Maartensdijk
15 maart  - 19.00 uur en 

16 maart - 10.30 uur
Gezinsviering, Pastor de Wit

18 maart - 19.00 uur
Boeteviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
16 maart - 10.30 uur

Drs. J. Bouma, Bilthoven

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
16 maart - 10.00 

Kand. K.M. Teeuw, Soest
16 maart - 18.30 uur

Kand. J.A.A. Geerts, Utrecht

Hersteld Hervormde Kerk  
Groenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)

16 maart - 10.30  en 18.00 uur
Ds. H. de Bode, Genemuiden

Ned. Ger. Kerk Westbroek
16 maart - 10.00 uur

Ds. J.F. Ezinga, Westbroek
16 maart - 18.30 uur

Hr. S. Barendse, Amsterdam

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
16 maart - 10.00 uur

Ds. H.J. de Bie, Huizen
16 maart - 18.30 uur

Ds. P. Veerman, Lopikerkapel

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

16 maart - 10.00 uur
Ds. D. van der Streek, Voorthuizen

16 maart - 18.30 uur
Ds. G.C. Klok, Putten

Uitvaartverzorging “de Kern”
Een goed besluit

Voor een gehele uitvaart
naar uw wens

24 uur per dag bereikbaar

06-53742902
b.g.g. Via Unitas 0346 - 21 30 24

Gespecialiseerd in thuisopbaring
Begraven of Cremeren

Opbaren in Maartensdijk mogelijk

Elke laatste donderdag van de maand 
infomiddag van 13.00 tot 15.00 uur 

in de Aula van Maartensdijk, 
Otto Doornenbalweg 48 te Maartensdijk.

Uitvaartleidster Reina Loots
Postbus 515, 1400 AM  Bussum

Ook gebroken thee in de Wereldwinkel
Korakundah biologische thee uit India heeft de exclusieve FBOP-kwaliteit 
(Flowery Broken Orange Pekoe) en dat betekent, dat ze tot de mooiste en 
geurigste gebroken theesoorten ter wereld behoort. Gebroken thee ontstaat 
als de nog groene blaadjes worden gerold voordat ze tot zwarte thee worden 
verwerkt. De Korakundah-plantage, vanwaar de Wereldwinkels hun gebroken 
thee betrekken, is onderdeel van de United Nilgiri Tea Estates, waar goede 
arbeidsvoorzieningen, een klein ziekenhuis, verschillende apotheken, kin-
deropvang en een middelbare school deel van uit maken. Het Max Havelaar 
Keurmerk garandeert de eerlijke condities waarop dit product is ingekocht.
Uiteraard is thee bij lange na niet het enige dat in de Maartensdijkse Wereld-
winkel wordt aangeboden. Naast heel veel nuttigs en lekkers, treft men een 
originele en gevarieerde collectie van sieraden en cadeauartikelen. Allemaal 
te bekijken (en te kopen!) aanstaande zaterdag 15 maart tussen 10.00 en 16.00 
uur in de hal van Dijckstate aan het Maertensplein in Maartensdijk.

Bazaar Tryfosa

De bazaar van de vrouwenvereniging Tryfosa van de Hervormde Dorpskerk 
in De Bilt kende van het een constante en grote belangstelling. De netto 
opbrengst, bestemd voor het Morgensterziekenhuis in Zimbabwe (hier is 
o.a. een Nederlandse arts werkzaam) was € 4689,85. [HvdB]Welfareverkoop het Rode Kruis

Het mooie weer speelde de organisatoren van de markt van het Rode Kruis 
goed in de kaart. Veel mensen kwamen afgelopen zaterdag kijken en kopen 
bij de Welfareverkoop in de binnentuin van Dijckstate. Er werd een fors 
bedrag opgehaald: 1.160 euro. Dit geld gaat ingezet worden om de tweewe-
kelijkse woensdagochtenden mede te financieren. Gemiddeld 25 senioren 
bezoeken deze ochtenden waar verschillende activiteiten ondernomen wor-
den maar waar het vooral om de gezelligheid draait. Henny van Engelen 
geeft graag meer  inlichtingen over deze activiteit van het Rode Kruis (tel. 
0346 212729) [MD].

PvdA en de integratie
Er wonen nu ongeveer een miljoen mensen van buitenlandse afkomst in 
Nederland. Is dat nieuw? Dat daarbij een aantal zaken moeten worden opge-
lost is duidelijk. Daarover spreekt op de PvdA overdagbijeenkomst Pauline 
Meurs, PvdA lid 1ste Kamer-  en lid van de WRR onder de titel: ‘Integratie in 
Nederland’. Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 19 maart, om 09.45 
uur bij de fam. Akse, Jacob Romankwartier 10 te Bilthoven. Tevens doet 
Désirée Smalschläger verslag uit de Gemeenteraad. Ook niet - leden zijn van 
harte welkom. Informatie: tel.: 030 2286903, 030 2282813, of 030 2201295.       

Jeugddienst in Westbroek
De Ichtus, tienerclub van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Westbroek, 
organiseert op zondag 16 maart a.s. een jeugddienst met als thema 'Extreme 
make-over'. Wil jij ook weten hoe het Christelijk geloof jouw leven kan 
veranderen, kom dan a.s. zondag naar de Nederlands Gereformeerde Kerk 
aan de Kerkdijk 58 te Westbroek. De dienst begint om 10.00 uur. 

Instructieochtend Publiekscatalogus
Wegens grote belangstelling verzorgt de Stichting Openbare Bibliotheken 
gemeente De Bilt wederom een instructieochtend, waarbij het zoeken in 
de Publiekscatalogus van de bibliotheek centraal staat. De cursus wordt 
gehouden op donderdag 20 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de Bilthovense 
vestiging van de bibliotheek. Deelname is gratis.
Wanneer men moeite heeft met zoeken in de vernieuwde catalogus van de 
bibliotheek kan men zich aanmelden voor deze instructieochtend. Belang-
stellenden kunnen zich vooraf melden aan de balie van één van de drie 
vestigingen. Er is - beperkt - plaats voor 10 deelnemers. Meer informatie: 
zie www.bibliotheekdebilt.nl

Creatieve cursussen bij WVT
Na de voorjaarsvakantie beginnen er bij WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven 
twee creatieve cursussen. Voor kinderen vanaf 8 jaar is dit de cursus ‘tekenen 
en schilderen’ op de woensdagmiddag, voor volwassenen ‘aquarelleren’ op 
donderdagavond. Voor meer informatie: tel. 030 2284973. 

Creatiefbeurs
Bij voldoende belangstelling organiseert WVT een ‘Creatiefbeurs’ op zater-
dag 19 april. Iedereen met een creatieve hobby, die zijn/haar producten aan 
anderen wil laten zien of wil verkopen, wordt uitgenodigd hieraan deel 
te nemen. De openingstijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur. Aanmelding is 
mogelijk tot uiterlijk 20 maart. Het adres: V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10, 
3721 EA Bilthoven. Mailadres: info@vvsowvt.nl, tel. 030 2284973.

 Ik hoef mij niets meer af te vragen.
 Langzaam vervaagt het onderscheid
 tussen de nachten en de dagen.
 Ik ben ontzonken aan de tijd.

J.P. Rawie

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

Petronella de Bree
Nel

* Westbroek, 4 november 1942  † Utrecht, 8 maart 2008

 Jeroen en Helma
 Nikki

 Sandra en Wilco
 Rosemarijn

Correspondentieadres:

Sandra van der Heijden
Dorpsweg 162
3738 CL  Maartensdijk

Geen bloemen.

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag van 19.00 tot 19.30 uur 
in het rouwcentrum Tap, Soestdijkseweg-Zuid 265 te Bilthoven.

De begrafenis vindt plaats op donderdag 13 maart om 11.30 uur op de 
begraafplaats Westbroek, Kerkdijk 1 te Westbroek.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in 't kerkelijk centrum  
Rehoboth aldaar.
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De mannenbroeders van de SGP waren 
al een uurtje bij elkaar, om volgens 
voorzitter van der Meijden ‘allerlei 
huishoudelijke zaken te bespreken’. 
Na een korte koffiepauze en een kort 
welkomstwoord begon burgemeester 
Gerritsen met een zgn. nadere ken-
nismaking. Hij vertelde over zijn tijd 
als wethouder (in Wierden) en over 
die als burgemeester in Haren. De 
Bilt was qua inwonersaantal voor 
een burgemeester een grote vooruit-
gang, maar Gerritsen vertrouwde zijn 
gehoor toe, dat de brede politieke 
geschakeerdheid, de aanwezigheid 
van meerdere kernen en het enigs-
zins verstedelijkte gebied van De Bilt 
belangrijkere redenen voor zijn uit-
eindelijke sollicitatie waren geweest. 

Speelvelden
Gerritsen vertelde zijn ‘rol’ als bur-
gemeester op maar liefs vier velden 
te ‘spelen’. Als eerste burger van een 
gemeente is hij er natuurlijk voor 
de burgers, waar mee hij graag en 
veelvuldig contact onderhoudt. Hij 

is voorzitter van de gemeenteraad 
(8 fracties en 27 raadsleden); door 
hem als ‘de baas’ van een gemeente 
genoemd. Hij is de enige niet poli-
tieke figuur in het college van Bur-
gemeester en (3) Wethouders en ten-
slotte de aanvoerder van de gemeen-
telijke organisatie (ruim 200 fte’s 
naast inhuur en uitbesteding). 

In de ogen van Gerritsen heeft een 
burgemeester baat bij het apolitieke 
karakter van de functie. Juist daaraan 
ontleent hij zijn positie en zijn moge-
lijkheden. Een burgemeester is pro-
cesbeheerder, ombudsman, praatpaal, 
ordebewaker en rampencoördinator. 
Een burgervader heeft een unieke 
positie: Hij of zij is benoemd, niet 
gekozen. Dit is een veel bestreden 
punt, maar zeer nuttig voor de juiste 
taakvervulling als verbinder, brug-
genbouwer of oliemannetje.

Tegenwicht
De benoemingsprocedure van een 
burgemeester is naar de mening van 
Gerritsen zeer democratisch: Er is een 
vertrouwenscommissie en uiteindelijk 
is het de - gekozen- gemeenteraad, 
die moet instemmen met de doorslag-
gevende aanbeveling. Benoemen is 
een sterk tegenwicht op politisering 
van lokaal bestuur. Een benoemde 
burgemeester wordt volgens Gerrit-
sen meer geaccepteerd als bestuur-
der dan de ‘politieke’ wethouder. De 
burgemeester draagt daardoor bij aan 
de vertrouwensband tussen de kiezer 
en de gekozene. De burgemeester is 
niet de sterke man. Hij is er om te 
zorgen voor kwalitatief goed en in 
eenheid gevoerd bestuur. Hij is er 
om verdeeldheid tegen te gaan. Het 
enige waartegen de bevolking écht 
allergisch is. Daarin slagen is al lei-
derschap op zich.

Instemming
In grote meerderheid konden de 
aanwezigen zich wel vinden in de 
woorden van ‘hun’ burgemeester. Er 
werd nog wat nader ingegaan op de 
ombudsfunctie van de eerste burger 
en er vielen nog wat voorbeeldnamen 
van collega’s die het wat meer of 
minder goed hadden gedaan.
Na de inleiding was er ruimschoots de 
gelegenheid de gastspreker en raads-
lid Johan Slootweg nader te ‘onder-
vragen’. Arie van de Vlies betoonde 
zich daarbij een prima gesprekslei-
der en wist ieder van de vele vra-
genstellers voldoende tot zijn recht 
te laten komen. De vragen gingen 
over het onderhoud van voetpaden en 
openbaar groen, de nota Economisch 
Beleid in relatie met de uitbreidings-
mogelijkheden van en voor de agra-
rische sector, de verkeersveiligheid 
(ook in andere kernen), - natuurlijk 
- het (on-)mogelijke golfterrein en 
de bouwplannen in Beukenburg als-
mede veiligheidsaspecten rondom de 
nog door niemand geziene film van 
Geert Wilders. Tijdens de beantwoor-
ding vroeg burgemeester Gerritsen 
nog aandacht voor het as. P(r)aa(d)

thuis op 19 maart om 19.30 uur in 
Dijckstate aan het Maertensplein in 
Maartensdijk. Weer zo’n goede gele-
genheid om met elkaar in gesprek te 
komen en te blijven. 

advertentie

In de rondvraag werd aandacht 
gevraagd voor het onderhouden 
van de ruimte rondom de op 30 
april 1927 op de hoek van de Konin-
gin Wilhelminaweg en de Dorps-
weg geplaatste ‘Julianalinde’. Bij 
navraag bleek niet meer informatie 
bekend over het ontstaan en de 
betekenis van deze linde, dan dat 
deze vermoedelijk is geplant op of 
ter gelegenheid van de 18de ver-
jaardag van de toenmalige prinses 
Juliana. Beschikt u over meer infor-
matie, neem dan contact op met De 
Vierklank, vierklank@jvand.nl.

Burgemeester Gerritsen:  
‘Positie burgemeester is uniek’

door Henk van de Bunt

In een goed bezocht openbaar gedeelte van de jaarvergadering van de Staatkundig Gereformeerde Partij 
was burgemeester Arjen Gerritsen jl. woensdag uitgenodigd een inleiding te verzorgen over zijn werk als 
burgemeester van De Bilt. In het Hervormd Centrum, gelegen achter de kerk van de Hersteld Hervormde 
Gemeente aan de Dorpsweg in Maartensdijk waren ongeveer 50 aanwezigen een en al oor voor de woorden 

van de voorzitter van de Biltse Gemeenteraad, die in een goed verhaal met een duidelijke structuur niet 
alleen verhaalde over zijn eerste tijd in deze gemeente, maar ook de plaats van de burgemeester in het lokale 

bestuur in zijn algemeenheid voor het voetlicht bracht.

In het Hervormd Centrum in Maartensdijk waren ongeveer 50 aanwezigen een 
en al oor voor de woorden van de voorzitter van de Biltse Gemeenteraad.

Er was ruimschoots de gelegenheid de burgemeester en raadslid Johan Sloot-
weg nader te ‘ondervragen’. Arie van de Vlies (rechts) toonde zich daarbij 
een prima gespreksleider.

Met kleur het voorjaar in
Woord en Daad organiseert in deze regio op 14 en 28 maart a.s.  

twee kleurige dagen, waarvan de uiteindelijke opbrengst  
ten goede komt aan ‘Geef ontheemden een (t)huis’,  

het jaarthema van Woord en Daad.

In de oude pastorie, gelegen naast het prachtige Hervormde Kerkje in het 
sfeerrijke Lage Vuursche kan men op deze dagen deelnemen aan creatieve 
workshops, een natuurwandeling, heerlijke lunches en kan men een per-
soonlijk kleuradvies krijgen. Alina van Nijhuis is gediplomeerd StyleColor-
consulente en geeft in 1,5 uur een persoonlijk advies. Welke kleuren passen 
het best bij de tint van de huid? Een advies waarvan men bij elke nieuwe 
kledingaankoop plezier heeft.
Onder de deskundige leiding van Marieke van Olst kunt u aan de slag met 
het maken van een creatief voorjaarsstuk. Er is plaats voor 15 personen per 
dagdeel.
Onder de ‘rook’ van kasteel Drakensteyn kan u samen met een natuurgids 
door de bossen van Lage Vuursche wandelen. Geniet van het eerste uitbot-
tende lentegroen en probeer de vogels in beeld te krijgen. Verschillende 
zangvogels zijn al in Nederland terug. Men passeert reuze beuken en kijkt 
over de Stulpse heide, die begraasd wordt door Charolais koeien. Neem een 
verrekijker en stevige schoenen mee!
Verder krijgt u de kans de artistieke kwaliteiten te tonen. Onder de deskun-
dige leiding van Corina van de Berg (docent beeldende vorming) wordt 
een stilleven met acrylverf gemaakt. Voor de benodigde materialen wordt 
gezorgd. 
Tussen 12.45 en 13.30 uur is er een uitgebreid lunchbuffet. Van 12.00 tot 
12.30 uur wordt een DVD vertoond over een meisje, levend onder misera-
bele omstandigheden en dromend om astronaut te worden.
De vrouwendag wordt gehouden op vrijdag 14 maart 2008. Indien er veel 
aanmeldingen zijn, organiseert het comité een tweede op 28 maart 2008. 
Bij voldoende belangstelling worden de workshops en de wandeling 's och-
tends en 's middags gehouden; resp. van 09.30 tot 11.30 uur en van 13.30 
tot 15.30 uur. Aanmelden kan bij Marian Steenbeek, ja-st@hetnet.nl, tel. 
0346 213592 of bij Margreet Terlouw, tel. 0346 212170. Dit zijn ook de 
informatieadressen. Het aantal deelnemers is gelimiteerd en reserveren is 
zo spoedig mogelijk gewenst.

Met raadsleden praten 
over eigen omgeving

Woensdag 19 maart organiseert de werkgroep Communicatie van de gemeen-
te De Bilt een Praadshuis in Maartensdijk. Aan de hand van stellingen gaan 
bewoners in vijf groepen met raadsleden praten over leefbaarheid in eigen 
omgeving. De Maartensdijkse gemeenteraadsleden Nico Jansen (voorzitter 
van de werkgroep), Anne Doedens en Marcus van der Mast gaven 26 februari 
een toelichting op de bedoeling van de avond. ‘We willen het zo informeel 
mogelijk houden. Bewoners krijgen alle gelegenheid met raadsleden en wet-
houders van gedachten te wisselen’, aldus Nico Jansen. De werkgroep heeft 
35 stellingen op papier gezet, waarvan er voor deze avond tien besproken 
gaan worden. De definitieve keuze maakt de werkgroep binnenkort bekend. 
Jansen stelt nadrukkelijk dat eigen inbreng van de bewoners deze avond 
natuurlijk zeer welkom is.Het Praadshuis vindt plaats in Dijckstate en begint 
om 20.00 uur. [GG]

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 030-2203813

www.slagerijvanloo.nl Info@slagerijvanloo.nl

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

Van het beste lamsvlees – met een beentje 
ZUIGLAMSBOUTJE 
100 gram NU 1.60
Voor de liefhebbers – iets aparts ± 2 minuten bakken 
BOTERMALSE VERSE LAMSHAASJES
100 gram NU 2.60
Met een vleugje knoflook – kort en fel bakken 
LAMSBIEFSTUKJES à la Jamie Oliver
100 gram 2.25
Bakken als biefstuk – lekker gemarineerd en gekruid 
PAASSTEAKS
4 stuks 6.00
Van ons bekende Rundvlees: mals en mager braadtijd ± 45 minuten 
RUNDERBRAADLAPJES
500 gram 6.75
Uit onze specialiteitenhoek: met o.a. 
varkenshaas-bospaddestoelen en roomsaus 
VARKENSHAAS IN 
PADDESTOELEN SAUS 100 gram 1.85
Lekker met onze aardappel schuitjes

Met o.a.  malse rosbief – spek en kruiden ± 25 min. bakken- iets aparts 
PAASGEBRAAD 
500 gram NU 8.50
Met o.a. varkenshaas – brie – pesto en mager spek
VARKENSHAAS – 
BRIE – PESTO 100 gram NU 1.89

Ook verzorgen wij graag uw fondue,- steengrill of 
CHINESE FONDUE SCHOTEL
v.a. 5.25
Lekker bijzonder – met o.a. haasfilet – rucola – 
kruidenolie – parmaham en pijnboompitjes 
PAASROLLADE
100 gram NU 5.25
Lekker beleg voor uw paastafel – smullen maar
GEBAKKEN BIEFSTUK
100 gram NU     2.45
BEENHAM
100 gram NU     2.15
PARMAHAM
100 gram NU     3.50

DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG VAN 
MAANDAG 17 MAART T/M ZATERDAG 22 MAART

Specialiteiten voor uw Paasbrunch – lunch en diner!!!

Voor een heerlijk voorgerecht: serveer dit op een bordje met sladressing - kaas en pijnboompitjes

RUNDERCARPACCIO
per portie  2.50



Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 
(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 
en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 
ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“Maartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738CL Maartensdijk
  Tel/Fax 0346 211579De eerste de beste

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

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

REISCLUB 55+
Maartensdijk e.o. senioren reisclub 

voor gezellige mensen.
 

Ons programma voor 2008 
is nu reeds volgeboekt.

EXTRA AANBIEDINGEN:
3 Juni -   ALBLASSERWAARD TOER 

incl. diner. €. 28,- 
3 Sept.-  Middag-avondtoer AMEIDE VERLICHT  

incl. diner. €. 30,-
21 Okt.-  HERFST VIERDAAGSE   

Gaasterland en Ameland 
incl. hotel vol pension -  
excursie reis voor €. 225,- 

 inlichtingen: 0346-212288

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

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, 137.000 KM  ..................................... `01 € 9.950,-

PEUGEOT
206 1.6 16V 3DRS., GRIS ICELAND, CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, LMV, 84.000 KM .......... `01 € 7.450,-
206 CC 2.0 16V, ZILV. GRIJS MET., LEDER ROOD/ZWART, CLIMATE C., ER, CV, SB, LMV,
RAD/CD, MLV, ABS, WIND SCHERM, AFN. TREKH., 55.000KM  ............................................ `02 € 12.950,-
207 CC 1.6 16V, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, ER, CV, ESP,
ELEC KAP, 7.700 KM .............................................................................................................. `07 € 23.950,-
306 1.6 BREAK NAVIGATION, D. BLAUW MET., AIRCO, ER, CV, RAD/CD/NAVI, ESP, MLV,
TREKH., REGENS., 147.000 KM............................................................................................. `02 € 7.400,-
406 2.0 16V  COUPE, D. GROEN MET., BEIGE LEDER, LMV, CLIMATE C., ABS,  
RAD/CD WISS., ESP, AIRBAGS, 140.000 KM ......................................................................... `00 € 9.950,-
407 SW 2.0 HDIF AUT., ZILV. GRIJS MET, CRUISE C.,ER, CV, SB, ABS, CLIMATE C., 
RAD/CD/NAVI, LMV, TREKH., HALF LEDER, 11.5000 KM ...................................................... `05 € 22.500,-
605 3.0 SV AUT., ROOD MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD WISS., MLV, CRUISE C.,
ELEC. SCHUIFD., ABS, LMV, 190.000 KM .............................................................................. `96 € 2.950,-
PARTNER 1.6 16V COMBISPACE, GROEN MET., AIRCO, ER, CV, 2X SCHUIFDEUR, 
RAD/CD, CRUISE C., ESP, TREKH., 7.000 KM ....................................................................... `07 € 18.600,-
 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C2 1.4 AUT., GRIJS MET., CLIMATE C., RAD/CD, ER, CV, SB, 63.000 KM ............ `03 € 10.950,-    
CITROËN C5 2.0 16V AUT., ICELAND BLUE, CLIMATE C., ER, CV, REGENS., RAD/CD, 
AIRBAGS, 106.000 KM ........................................................................................................... `01 € 7.950,-    
CITROËN C5 2.0 HDI BREAK 110PK, D. GROEN MET., CLIMATE C., CRUISE C.,  
RAD/CD, ABS, TREKH., AIRBAGS, REGENS., 157.000 KM .................................................... `04 € 11.250,-    
CITROËN C8 2.2 16V, ZIL GRIJS MET., ER, CV, SB, CLIMATE C., CRUISE C., LMV,  
ABS, AIRBAGS, 50.000 KM .................................................................................................... `05 € 22.750,-    
RENAULT CLIO 1.4 AUT., AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, MLV, 78.000 KM .............................. `00 € 7.450,-   
RENAULT LAGUNA 1.8 16V, LIMATE C., ER, CV, SB, ABS, CRUISE C., 
HALF LEDER., RAD/CD, ZILV. GRIJS MET., 84.000 KM ......................................................... `02 € 8.950,-
RENAULT MEGANE COUPE 1.6E, D. BLAUW MET., ER, CV, SB, 80.000 KM......................... `99 € 5.950,-   
FIAT DOBLO 1.9 JTD SX, WIT, AIRCO, PRIJS EXCL. BTW, 35.000 KM .................................. `06 € 10.200,-
JEEP GRAND CHEROKEE V8 4.7I AUT., GRIJS MET., CRUISE C., ER, CV, LMV,  
LEDER INT., CLIMATE C., ABS, RAD/CD, 198.000 KM .......................................................... `02 € 12.950,-  
VOLVO V40 1.8 ELEGANCE, BEIGE MET., AIRCO, ABS, ER, CV, SB, 204.000 KM ................ `01 € 7.450,-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

   

Landwaart Groente & Fruit
Al 20 jaar uw Versspecialist

Bij ons is uw €URO veel meer waard!!

Let op donderdag extra €UROKNALLERS!!

Broccoli .................... Héél kilo 1,00

Witlof ...................... Héél kilo 1,00

Komkommers ................. 2 voor 1,00

Spitskool .................. 500 gram 1,00

Ortaniques mandarijnen .... Héél kilo 1,00

ELSTAR handappels ............ kilo 1,00

                       ............ volle bak 1,00

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

ANANAS
OF

MELOENMIX

Vers gesneden

Vers gesneden

Hollandse

- o.a. Boerenkool, Zuurkool, Hutspot en Raapstelen!!! -
Alle Rauwkostsalades, Alle Stamppotten .......................

Donderdag = Piekendag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

100 gram 0,79
100 gram0,79

voor de 
hand en pers!!

Kapucynersschotel
Prei - gehaktschotel

100 gram0,99
Asperge - schotelEr is weer
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Projectmanager Ingrid Verheij noemt 
in haar openingswoord de vele voor-
delen van maatschappelijk onderne-
men. ‘Het is goed voor het imago van 
een bedrijf, versterkt de contacten met 
andere bedrijven en laat medewerkers 
trots op hun bedrijf zijn.’ Verheij 
noemt als bijkomend voordeel daar-
van lagere ziekteverzuimcijfers en 
minder verloop. Tijdens de bijeen-
komst komt een aantal ondernemers 
aan het woord om iets over hun erva-
ringen te vertellen. Cor Groenen ver-
telt over een herkenningsbord voor 
een peuterspeelzaal dat zijn bedrijf, 
drukkerij Jansen & van Driel, voor 
de speelzaal heeft gemaakt. Klaas 
van der Valk van de Biltsche Hoek 
vertelt heel enthousiast over een ver-
standelijk gehandicapte stagiaire die 
stofzuigen heel leuk vond. Het bedrijf 
gaat nu aan de slag met een autist. 
Van der Valk noemt het een boeiende 
uitdaging. 

Jaarverslag
Penningmeester Ton Elders houdt 
vervolgens een presentatie over het 
jaarverslag 2007. Hij gaat daarbij 

in op de drie pijlers waarop Samen 
voor De Bilt steunt. De matches, 
gebaseerd op denken, doen en duur-
zaam, de Beursvloer, die ongeveer 
om de anderhalf jaar wordt gehou-
den en maatschappelijke projecten. 
Deze projecten dragen bij aan de 
sociale binding in de gemeente en 
ondersteunen kwetsbare groepen. De 
doelen die de stichting zich voor 

2007 gesteld had werden ruimschoots 
gehaald. Elders noemt onder ander 
het streefaantal van 65 matches. Dat 
werden er 95. 

Vrijwilligersweek
Wethouder Herman Mittendorff wordt 
helemaal lyrisch wanneer hij vertelt 
over de ervaringen die zijn opge-
daan tijdens de vrijwilligersweek van 
de gemeente. ‘Je krijgt zoveel terug 
van de omgeving. Het imago van 
de gemeente is er flink door opge-
poetst, want burgers hebben toch een 
bepaald beeld bij ambtenaren.’ Zelf 
hield de wethouder een kerstverhaal 
voor ouderen dat enorm gewaardeerd 
werd. 
Voor 2008 is het thema Jongeren en 
arbeidsmarkt. In de periode maart-
juli wordt het project Leren omgaan 
met geld gehouden. Er is een bij-
drage aan de Roefeldag op 11 juni en 
een sollicitatieproject. In het voorjaar 
van 2009 vindt de derde Beursvloer 
plaats. Tijdens de bijeenkomst reikt 
wethouder Mittendorff certificaten uit 
aan founders, partners en maatschap-
pelijke partners.

Doelstellingen Samen voor De Bilt 
ruimschoots gehaald

door Guus Geebel

Donderdag 6 maart presenteerde de Stichting Samen voor De Bilt in het kantoor van de Woonstichting SSW 
het eerste jaarverslag. De aanwezigen kregen ook de plannen voor 2008 te zien. De grote opkomst toont aan 
dat maatschappelijk betrokken ondernemen leeft en niet meer is weg te denken in de gemeente. Founders, 

partners en maatschappelijke partners troffen elkaar In een ongedwongen sfeer. 

Penningmeester Ton Elders presen-
teert de jaarcijfers. Achter hem pro-
jectmanager Ingrid Verheij.

Cor Groenen neemt als partner het certificaat voor Jansen & van Driel  
en De Vierklank-Vario Pers in ontvangst.

Zondag 16 maart a.s. is er een bij-
zondere natuurwandeling rond de 
Lage Vuursche. De wandeling voert 
door de prachtige, stille en zuivere 
bossen rond de Lage Vuursche en 
met een beetje geluk horen de deel-
nemers de eerste tjif tjaf, zojuist 
teruggekeerd na een lange reis uit 
Afrika.
Onder de noemer 'Vogelspirit' maken 
mensen kennis met en verwonderen 
zich over de bijzondere invalshoe-
ken en ongekende inzichten van de 
vogelwereld. Dat gebeurt o.a. door 

gebruik te maken van diverse oefe-
ningen, werkvormen en opdrachten.
Het wordt een reis naar buiten en 
naar binnen en de rode draad in al 
deze 'oefeningen' is de onvoorwaar-
delijke puurheid van de natuur en de 
helende kracht van de vogelwereld. 
Het uiteindelijke resultaat is afhan-
kelijk van de individuele beleving; 
de één zal een diepe spirituele erva-
ring meemaken, een ander zal het 
(hernieuwde) contact met zichzelf 
en met z'n omgeving waarderen, een 
derde heeft z'n hoofd 'leeg' gelopen 

en ziet met een frisse blik om zich 
heen, nog weer een ander zegt een 
mooie natuurwandeling gemaakt te 
hebben. Maar iedere wandeling is, 
hoe dan ook, betekenisvol.
De natuurwandeling is onder de 
bezielende en inspirerende bege-
leiding en ondersteuning van Peter 
Jonker; trainer, coach, natuurgids en 
'vogelaar' en zijn op zondag 16 maart 
a.s. van 10.00 tot 13.00 uur vanuit 
de Lage Vuursche. Voor informatie 
en aanmelding: Peter Jonker, tel. 06 
24700670.

Natuurwandeling in Lage Vuursche

Afgelopen donderdag was het weer 
reuze gezellig in het dorpshuis de 
Furs, waar door de Stichting Wel-
zijn Bewoners Lage Vuursche een 
seniorenmiddag werd gehouden. De 
Eemzangers lieten ook deze keer 
weer mooie klanken door het dorps-
huis klinken. Alle senioren waren 
dan ook zeer tevreden en vonden het 
geweldig gezellig.
 
Vrijdag 14 maart is er een Bingo-
avond in het dorpshuis. Vanaf 19.30 
uur staat de koffie klaar en er zijn 
weer super prijzen! Steevast wordt 
er fanatiek, maar gezellig gespeeld. 
vooral de supersnelle ronde valt 
in De Vuursche altijd goed in de 
smaak. Tijdens de pauze worden er 
nog loten verkocht voor De Vuur-
sche loterij, die dezelfde avond 
wordt getrokken.

Zaterdag 22 maart wordt in De 
Vuursche een wedstrijd paaseieren 
schilderen gehouden voor en door 
de kinderen. Deze mooi geschilder-
de eieren worden vervolgens naar 
het verzorgingstehuis St. Elizabeth 
gebracht. Hier kunnen de kinde-
ren weer echte paaseieren zoeken. 
Kinderen kunnen om 14.30 uur aan-
schuiven in het dorpshuis de Furs, 
kosten zijn 2 euro per kind. 
 
30 April is Koninginnedag in de 
Lage Vuursche weer spectaculair-

der dan afgelopen jaar. Er zijn al 
veel kraampjes verhuurd, maar er 
zijn er ook nog een paar vrij. Via 
website www.welzijnlagevuursche.
nl kan men heel gemakkelijk een 
kraam huren. 

Dit jaar is er een reuze stormbaan 
en diverse luchtkussens. Verder is er 
boogschieten en rijdt het inmiddels 
beroemde treintje over het dorp. 
Voor de wat oudere jeugd is er een 
speciale attractie. Al met al een 
unieke ervaring om mee te maken. 
Rond 12.00 uur gaat de kramenrij 
open en rond 12.30 uur zijn alle 
attracties actief.
 
Voor meer informatie over de vrij-
willigersorganisatie van Lage Vuur-
sche, hun agenda: www.welzijnla-
gevuursche.nl .

Drukke maand Maart 
in Lage Vuursche

Floris V herleeft bij Koninginnedag 
in Hollandsche Rading

Als thema voor koninginnedag heeft het Oranjecomité in Hollandsche 
Rading dit jaar gekozen voor Graaf Floris V van Holland, die heeft geleefd 
van 1254 tot 1296. Floris V, met de bijnaam ‘der Keerlen God’, was onge-
kend populair bij de gewone mensen en was een belangrijk man in Holland. 
Hij was graaf van Holland. Dat betekent dat hij samen met andere edelen 
Holland bestuurde. De Ridderzaal in Den Haag is de vroegere woonkamer 
van Floris V geweest. Op 23 juni 1296 ontvoerden vijf mannen Floris V. Dit 
gebeurde op de huidige Graaf Floris V weg in Hollandsche Rading, vlak bij 
bungalowpark De Egelshoek. Kort daarna werd Floris V gedood toen zijn 
aanhangers hem wilden bevrijden. Het was een politieke moord.

Na jarenlang actief te zijn geweest 
voor het Oranjecomité in Hollandsche 
Rading heeft  voorzitter Nanno de Boer 
inmiddels afscheid genomen. Hij wordt 
bedankt voor zijn actieve bijdrage in de 
vele leuke koninginnedagen in de afge-
lopen jaren. Zijn opvolger is Ebbe Rost 
van Tonningen. 
Dit jaar staan op het programma weer 
bekende punten, zoals de opening door de 
burgemeester, de gezamenlijke optocht 
van ouders en kinderen, de vele speel-
mogelijkheden voor kinderen, de rom-
melmarkt en het voetbaltoernooi voor 
jongeren. De dag wordt traditioneel afge-
sloten met heerlijke warme snacks met 
een verloting van prijzen, die door lokale 
sponsors ter beschikking zijn gesteld. Als 
nieuw element wil het comité dit jaar op 
30 april een open podium houden, waarin 
jong en oud talent het publiek verrast met een eigen voorstelling. Het gaat 
meer om de durf van het doen dan om een topprestatie. Gedacht wordt o.a. 
aan een troubadour zoals die in de middeleeuwen zijn liederen zong. Zo 
herleven oude tijden. 

Graaf Floris V

Biltse Muziekschool en 
St. Patrick’s Day

Op maandag 17 maart a.s. om 19.30 
uur geven leerlingen van de Biltse 
Muziekschool een Ierse Muziekavond 
in de Julius Röntgenzaal, Kwinkelier 
47, onder de titel ‘Saint Patricks Day’. 
De Ierse muziektraditie heeft een 
onuitputtelijke rijkdom aan gezellige, 
sfeervolle, weemoedige en vrolijke 
muziek. 
Leerlingen harp, viool, zang en fluit 
brengen een selectie van bekende en 
minder bekende songs en dansmuziek 
ten gehore. Daarmee viert de muziek-
school op een muzikale manier St. Patricks Day, de Ierse nationale dag, die 
overal ter wereld waar Ieren wonen gevierd wordt en waarbij de beschermhei-
lige van het land, Sint Patrick, ofwel Patricius herdacht wordt.
Groen is de kleur die met dit feest wordt geassocieerd. Het Ierse klavertje 
dat Shamrock wordt genoemd staat symbool voor St. Patrick’s Day. Zie 
voor een overzicht van alle voorspeelavonden ook de website van de Biltse 
Muziekschool www.biltsemuziekschool.nl. 



Adverteren in 
de Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan

0346 21 19 92

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan 
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw
complete imagebuilding
brochures - tekst schrijven,
DTP, opmaak en vormgeving
advertentie - ontwerp en plaatsing
drukkerij in huis
ontwerp & onderhoud websites

U hoeft niet 
verder dan 

Groenekan voor

kopieerpapier
pinrollen

kassarollen
drumkits

tonercartridges
inktpatronen 

Geopend 

maandaG 

t/m 

vrijdaG 

8.30-17.00 uur

Arinfo BV   

Kon. Wilhelminaweg 461   

3737 BE Groenekan   

 The Netherlands

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Tentschort 16 vaks € 5,95

Tentschort 12 vaks € 3,25

1-2-3 Shampoo (incl. borstel en spons) € 16,95

Ministofzuiger € 18,95

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

Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd
 Inventive Repair Dealer Thetford

Open: maandag en vrijdag 08.00 - 21.00 uur;
dinsdag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur; zaterdag 09.00 - 12.30 uur

(U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!

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

Waldkornpuntjes
4+1 gratis

Advocaatvlaai
€ 7,65

Oproep van Theater in ‘t Groen
In de eerste week van juli 2008 wordt  ‘Een Midzomernachtdroom’ 
van Shakespeare vijf keer opgevoerd op fort Ruigenhoek.
Om hiervoor het benodigde geld bijeen te brengen, organi-
seren we op zondag 20 april een bijzondere veiling tijdens
de Shakespeare Fair in De Groene Daan (vanaf 14.00 uur).
Groenekanners met een talent of vaardigheid bieden dan
een dienst aan waarop tijdens de veiling geboden kan wor-
den. Voorbeeld: een kok kookt en serveert een diner voor
acht personen. Hij stelt zijn tijd gratis ter beschikking als
sponsoring. Voor zijn dienst wordt een bedrag geboden.
Met aftrek van kosten gaat de opbrengst naar het Shake-
speare-project. Andere voorbeelden: u biedt aan een portret
van iemand te schilderen, een paar uur zeilles te geven, een
workshop te organiseren of een glas-in-lood-raam te maken.
Als u ook een ‘dienst’ kunt aanbieden horen we het graag.
U kunt contact opnemen met de pr-commissie van Theater
in ‘t Groen: Petra Cremers - 573040, Brigitte Kant - 213995,
Antoinette van Laar - 212852. E-mail: info@bureaupeecee.nl
www.theaterinhetgroen.web-log.nl

 Maertensplein 26a  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

Wij zijn geopend op: Maandag van 13.00 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Paastakken    bos  1,95
Chrysanten    2 bossen  4,95
Narcissen    3 bossen  3,-
Japanse Azalea      3,95
Violen (winterhard)    5 voor  2,50

Strooi nu kalk in gazon en border
    5 kg  5,95

 Restaurant
Is gespecialiseerd in 

elke feestgelegenheid 
15 t/m 50 personen

Alle feestdagen open!

1e en 2e paasdag
Koninginnedag
Hemelvaartsdag

1e en 2e pinksterdag

Voor meer informatie of uw reservering

Noodweg 35,1213 PW  Hilversum
035-5771267

Frank en Wilma van Ingen



Dier in 
geldnood

Van maandag 17 maart t/m zater-
dag 22 maart collecteert het Die-
rentehuis Zeist in de gem. De Bilt. 
Er zijn dringend collectanten nodig 
voor De Bilt. Wilt u zelf meedoen 
of weet u iemand (buren, kennis-
sen, collega’s) meldt het ons! De 
honden en katten van Dierentehuis 
Zeist krijgen de beste zorg. Maar 
we zijn afhankelijk van donaties, 
schenkingen en de jaarlijkse eigen 
collecte (niet te verwarren met de 
jaarlijkse collecte van de dierenbe-
scherming afd. Zeist waaruit geen 
bijdrage wordt ontvangen). Collec-
tanten kunnen zich aanmelden via 
mail: dierentehuiszeist@gmail.com 
of via de telefoon 06 50577636. In 
de maand mei collecteert het Die-
rentehuis Zeist in de gem. Zeist.
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In het kader van de boekenweek van 
2008, dat als thema ‘Van oude men-
schen..’ heeft, is Margriet Sitskoorn 
op 18 maart te gast bij boekhan-
del Bouwman in De Bilt. Sitskoorn 
baseert zich in haar boek Het maak-
bare brein op vele onderzoeken en 
publicaties die gedaan zijn over het 
functioneren van de hersenen en de 
relatie tot het gedrag. Ze beschrijft in 
duidelijke taal op welke manier je je 
hersens kunt gebruiken om zo degene 
te worden die je wilt zijn. 

Oefenen, oefenen, oefenen
De laatste jaren wordt er steeds meer 
onderzoek gedaan naar de werking 
van de hersenen en het gedrag. Dit 
heeft mede te maken met de nieuwe 
technieken om hersenen te onder-
zoeken. Tot ver in de vorige eeuw 
nam men aan dat bij de geboorte de 
hersenen ‘af’ waren en dat er alleen 
maar sprake was van afname van 
de hersencellen in een mensenleven. 
Recent onderzoek wijst echter uit 
dat de hersenen zich het hele leven 
blijven ontwikkelen, tot op zeer hoge 
leeftijd. Die ontwikkeling heb je zelf 
in de hand: als je bijvoorbeeld op 
je veertigste nog piano wilt leren 
spelen, is dat geen enkel probleem. 
Voorwaarde is wel dat je iedere dag 
ongeveer vier uur oefent en dan kun 

je probleemloos op je vijftigste aan-
schuiven in een orkest. Het blijkt 
dat door oefening het gebied in de 
hersenen dat de muzikale vaardighe-
den voor zijn rekening neemt, groter 
wordt. Door het groter worden van 
het muzikale gebied wordt de gevoe-
ligheid voor pianospelen ook groter. 
Heb je helemaal niets met pianospe-
len, dan wordt het muzikale gebied 
steeds kleiner. 

Hardlopen of medicijnen?
Dat beweging goed is voor je lijf, 
weet iedereen. Je wordt er slank en 

fit van. Maar beweging blijkt ook een 
positief effect te hebben op de her-
senen. Sport gaat het verval van het 
brein tegen, het bevordert leerpresta-
ties en heeft een gunstig effect op de 
stemming (hardlopen als medicijn is 
vaak net zo effectief als anti-depressi-
va). Ook emoties kunnen je hersenen 
veranderen: angst en agressie liggen 
verankerd in de hersenen door nega-
tieve gebeurtenissen. In haar boeken 
beschrijft Sitskoorn dat je die emoties 
te lijf kunt gaan door erover te denken 
of te praten, maar ook door mediteren. 
De emoties verdwijnen niet alleen op 
het moment zelf, maar brengen ook 
verandering teweeg in de hersenen, 
waardoor we er in de toekomst beter 
mee om kunnen gaan en er dus min-
der last van hebben. De praktische 
aanwijzingen en de vele voorbeelden 
in de boeken van Sitskoorn geven 
een aardig inzicht in de werking van 
het brein en ze bieden een optimis-
tische kijk op de mogelijkheden van 
de mens om zich te ontwikkelen. 
Margriet Sitskoorn zal dinsdag 18 
maart haar publiek vertellen over de 
nieuwste ontwikkelingen en wat die 
voor de oudere en minder oude mens 
kunnen betekenen. De avond begint 
om 20.00 uur en kaarten zijn verkrijg-
baar bij boekhandel Bouwman aan de 
Hessenweg in De Bilt.

Oefening baart kunst en hersens
door Sylvia van der Laan

Hoe komt het dat voetenmassage een erotiserende werking heeft? Waarom nemen vrolijke oudere mensen 
meer risico’s dan hun meer sombere leeftijdgenoten? Hoe ontstaat fantoompijn? Wat is het nut van bewegen 

voor de hersenen? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven in de boeken van Margriet Sitskoorn,  
neuropsycholoog en hoofd van de Cognitieve Neuroscience Unit van het Universitair Medisch Centrum 

Utrecht. In 2006 verscheen Het maakbare brein en in 2008 Lang leven de hersenen. Dit laatste boek heeft 
alles te maken met hoe we op een positieve manier ouder kunnen worden. 

Margriet Sitskoorn

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Eventjes terug naar 50 jaar geleden, toen we nog jong en mooi waren. Je 
kon bij de burgemeester langs gaan of de burgemeester kwam bij ons langs. 
De dokter kwam thuis mijn zonen hechten of een dktpprik geven en zelfs 
direct kijken, toen de buurvrouw vertelde dat ik me niet zo lekker voelde. 
Eens, op een oudejaarsdag, belde de plaatselijke politie die hier toen nog 
was: ‘Fré, hou die jongens van jou vandaag binnen, anders blazen ze het 
hele dorp op’. Zo ging dat. Zo communiceerden we. We waren allemaal 
meer zichtbaar en hadden in die goeje ouwe tijd vertrouwen in elkaar. 
We hadden, om het beladen woord maar even te gebruiken, respect voor 
elkaar. 
Maar nu, 50 jaar later, gebeuren er zaken die argwaan wekken. Zaken die 
onze vertegenwoordigers toch zouden moeten alarmeren. De verkoop van 
een boerderij aan de Dorpsweg en het land er achter, waar binnen twee 
maanden door een projectontwikkelaar een bedrag van 1,4 miljoen euro 
gemeenschapsgeld aan wordt verdiend. Een prijs die vijf maal over de kop 
gaat binnen een paar weken. Dierenarts Copijn, een belangrijke dorpsbe-
hoefte, die we hard nodig hebben en die gewoon weggejaagd wordt. Het 
plotseling bekend worden op de gemeentelijke site van plannen voor een 
golfbaan en conferentiecentrum. Het moet toch niet gekker worden, maar 
het kan dus wel gekker. 
Een twaalf meter hoog uitgebreid complex, uitstekend boven de bomen in 
het bos bij Groenekan. Ik wacht met spanning af wat er door bestuurders, 
die er toch voor ons zijn, hierna weer wordt bedacht, voordat de kiezers er 
iets van weten. 

Fré Pijpers, Maartensdijk

Nivon fiets4 daagse
Van maandag 21 april tot en met donderdag 24 april 2008 organiseert het 
Natuurvriendenhuis ‘Koos Vorrink’ in Lage Vuursche weer een fietsvier-
daagse vanuit het Koos Voorink-huis. De deelname staat voor iedereen 
open. Het is prettig, wanneer deelnemers in staat zijn met een tempo van 
plm. 14 km per uur tochten van ong. 30 tot 45 km per dag kunnen maken.
De omgeving is prachtig en de tochten zijn zeer afwisselend. Er is tijdens 
de tochten  voldoende ruimte voor cultuur en natuur. Het verblijf en de 
verzorging in het Koos Vorrinkhuis is all-in en ’s avonds zijn er momenten 
van ontspanning en recreatie. Het aantal deelnemers is gelimiteerd op 24. 
De all-in prijs voor niet leden is 120 euro. Info is te verkrijgen bij Emmy 
Huitema (030 2210000). Aanmelden kan via telnr. 0347 328253.  

Wassen voor Zsobok 
Zaterdag wordt er gewassen voor Zsobok (spaaractie hervormd jeugdwerk 
Westbroek). Tussen 10.00 en 15.00 uur, op het terrein van de fa. van Oostrum 
aan de Burg. Huydecoperweg 34, wordt een autowasstraat ingericht. Buiten 
het autowassen zullen er nog meerdere activiteiten plaatsvinden om o.a. de 
wachttijd te veraangenamen. Er is wat te eten en drinken, er is informatie over 
Roemenie en ook voor de kinderen zijn er bezigheden. Er zijn voor jong en 
oud spellen en er zullen een paar verkoopkramen zijn. 
Voor de autowasstraat zijn op 7 maart jl. bonnen verkocht. Er is nog de moge-
lijkheid tot aanmelding via e-mail: mariskali@hotmail.com of even bellen 
tussen 18.30 uur en 19.30 uur met Mariska van de Linden (0346 281605). 
Tevens ontvangt men dan de tijd waarop men zaterdag verwacht wordt.
Er zijn 3 tarieven waarvoor gewerkt zal worden. Autowassen buitenzijde 7 
euro, autowassen buitenzijde en binnenzijde uitzuigen en mattenkloppen 10 
euro en autowassen buitenzijde en binnenzijde uitzuigen, mattenkloppen en 
interieur afnemen/reinigen 14 euro. Maar ook als de auto niet gewassen hoeft 
te worden is men uiteraard van harte welkom. 

Krentenstollenaktie voor Roemenië
 
Ook dit jaar organiseert de commissie Oost Europa van de Hersteld Her-
vormde Kerk te Maartensdijk  een krentenstollenaktie voor het project 
Centrum voor integratie van jongeren in Roemenië. Dit centrum heeft als 
doel het sociaal integreren van jongeren uit tehuizen (kinderhuizen) en het 
weer terugbrengen van hen in de samenleving .Het project is zowel bedoeld 
voor jongeren, die voorheen in staatscentra werden opgevangen, als voor 
hen, die in riskante omstandigheden verkeren (o.a. slachtoffers van mensen 
handel). Exclusief de subsidie zijn de kosten van dit project 6000 euro. De 
met spijs gevulde stollen (van de Maartensdijkse Bakkker Bos ) wegen ca. 
750 gram en kosten 5,90 euro en de kleinere (ca. 400 gram) kosten 3,65 
euro per stuk. 

Bestellingen kunnen worden doorgegeven tot uiterlijk 19 maart a.s. en 
worden afgehaald op 20 of 21 maart tussen 12.00 en 16.00 uur bij Fam. v.d. 
Meyden, Dorpsweg 77 of Fam. v. Woudenberg, Dorpsweg 76 -78 , beiden 
te Maartensdijk. Ook is het mogelijk bestellingen 22 maart voor ca 11.00 
uur thuis bezorgd te krijgen. Bestellingen kunnen o.a. worden opgegeven 
bij Fam. v. d. Meyden, tel. 0346 211480, e-mail prive@meyden-seatrade.
nl en Fam. v. Woudenberg, tel. 0346 212219, e-mail K.van.Woudenberg@
hetnet nl

SP bekijkt te voet natuur 
en landschap 

Onder auspiciën van de SP en met medewerking van natuur- en landschaps-
organisaties en ‘losse’ deskundigen zijn er een serie themawandelingen over 
ecologie, natuur, landschap en recreatie 
Zondag 16 maart is er een themawandeling in het dassenfouragegebied 
Weteringseweg. Bioloog Ton Meijer zal ter plekke het nodige vertellen over 
het belang voor de natuur van dit gebied en de dassen die er fourageren in 
het bijzonder. Verzamelen om 12.00 uur bij de Prinsenlaan op de hoek van 
de Nieuwe Weteringseweg. Ook geschikt voor mensen die minder goed 
ter been zijn. Aansluitend is er nog een wandeling door het landgoed Beu-
kenburg of de Ridderoordse bossen. Totale duur van verhaal en wandeling 
maximaal 2,5 uur.

Vooralsnog staan ook andere themawandelingen gepland:
zondag 6 april: Voorveldse Polder/Hogekampseplas
zondag 20 april: Landgoed Oostbroek/wildtunnel
zondag 4 mei: Landgoed Sandwijck
maandag 12 (Tweede Pinksterdag) of zondag 25 mei: Biltse Duinen
zondag 1 juni: Noorderpark

Aanmeldingen gaarne vooraf (de groep moet niet al te groot worden; zono-
dig wordt een tweede keer gepland) bij Dirk van Kekem, tel. 030 2210759 
of 06 50884486.

Speuren naar Sporen
Op zondag 16 maart houdt IVN-De Bilt e.o. (Vereniging voor Natuur- en 
Milieueducatie) een wandeling in het Willem Arntszbos te Den Dolder. 
Tijdens deze wandeling wordt er gekeken naar sporen in het landschap: 
diersporen en sporen van vroeger bodemgebruik door de mens.

De wandeling start om 14.00 uur bij de slagboom van het Utrechts Land-
schap, net voorbij de ingang van het golfterrein gelegen aan de toegangs-
weg van de Dolderseweg naar het golfterrein (de vroegere boerderijlaan). 
De wandeling wordt geleid door natuurgidsen en zal ongeveer twee uur 
duren. Inlichtingen: 030 2283286.
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advertentie

Gelegen aan de Graaf Floris V naast 
de parkeerplaats van de Egelshoek 
ligt een prachtig huis met een grote 
tuin waar heel hard wordt gewerkt. 
Het ontwerp van de tuin, waarin een 
saunagebouw is ondergebracht, is al 
duidelijk zichtbaar, maar het gras en 
de planten ontbreken nog. Uitnodi-
gend staat het splinternieuwe tuin-
meubilair in het zonnetje te pronken 
op het overdekte terras. Aan de in 
folie verpakte kussens is de nieuwig-
heid af te lezen. 

Huiselijk en kleinschalig
De drie woorden ‘sfeer’, ‘huiselijk-
heid’ en ‘kleinschaligheid’ vormen 
de pijlers van dit ambitieuze project. 
Maar dan wel overgoten met een 
sausje echte luxe, waardoor je het 
gevoel krijgt, dat het je aan niets 
ontbreekt. Monique Brave, al jaren 
schoonheidsspecialiste: ‘Dit is al jaren 
mijn droom, een droom die ik waar 
wil maken. Hier in deze omgeving 
willen we mensen van top tot teen 
verwennen. Doordat we alles heel 
kleinschalig doen, liefst 6 maximaal 
8 cliënten tegelijk, is een persoonlijke 
benadering heel goed te realiseren. 
Samen met mijn collega’s Mandy en 
Samantha zullen wij hier permanent 
aanwezig zijn, zodat er voldoende 
aandacht voor iedereen is. Elke gast 
kan onbeperkt rekenen op drankjes 
en hapjes, een heerlijke lunch en niet 
te vergeten ontspannende behandelin-

gen. Daarnaast kan iedereen genieten 
van de sauna, het bubbelbad of lek-
ker op het terras in het zonnetje gaan 
zitten lezen. Hier in deze ruimte, de 
huiskamer zeg maar, proberen we 
zo goed mogelijk een relaxte sfeer te 
creëren, waardoor gasten zich lekker 
op hun gemak zullen voelen. Heerlijk 
in de badjas, beentjes op de bank, 
muziekje op de achtergrond en een 
drankje in de hand.’

Sfeer
Monique (31) is een doortastende, 
perfectionistische jonge vrouw blijkt 
uit het gesprek. Vanaf haar twintigste 
heeft ze een eigen schoonheidssalon 
in Maarssen en sinds een paar jaar ook 
in Hollandsche Rading. Ze wil echter 
meer bieden dan ze tot nu toe deed. 
Zo ontstond in haar hoofd het concept 
van een beautysalon met saunafaci-

liteiten in een sfeervolle natuurrijke 
omgeving, liefst dicht bij huis. 
Sfeer is belangrijk voor Monique, die 
met haar oog voor detail werkelijk 
alles waarneemt: een gordijn dat niet 
goed hangt, iets storends in de achter-
grond, een half leeg bonbonschaaltje, 
dat dringend vulling behoeft. Moni-
que ziet het en onderneemt actie. Een 
veelbelovende eigenschap waar de 
toekomstige clientèle volop van zal 
profiteren. Zo heeft Monique zelfs de 
standaardmaten van de zitbanken in 
de sauna laten aanpassen, zodat wat 
bredere mensen ook op hun gemak 
kunnen liggen met hun armen gestrekt 
naast zich. Typisch zo’n klein detail, 
dat door zijn aanpassing een groter 
comfort opbrengt. 

Sauna- en beautyarrangementen
De gasten van ‘De Egelshoek’ hoeven 

in elk geval niet ver te lopen voor een 
heerlijke saunagang of een schoon-
heidsbehandeling. De luxe beauty-
arrangementen maken het vakantie-
gevoel compleet. Ze zijn er voor 
iedereen die een dag of een dagdeel 
vrij kan maken. Ook in de avonduren 
kunnen afspraken gemaakt worden. 
De saunafaciliteit inclusief de relax-
ruimte kan zelfs afgehuurd worden 
voor een alternatief vrijgezellenfeest-
je, of een originele familiebijeen-
komst. Op vrijdagavond kunt u altijd 
voor 35 euro p.p. na telefonische 
afspraak in de sauna terecht. Indien u 
nog last heeft van enige verlegenheid 
en liever niet in Adams of Eva’s kos-
tuum van de faciliteiten gebruik wilt 
maken, kunt u zonder problemen uw 
bikini of badbroek aanhouden. Voor 
deze groep mensen is de kleinscha-
ligheid van dit beautycentrum waar-
schijnlijk heel drempelverlagend. 
Heel bijzonder is ook een ontspan-
ningssessie in de zeer exclusieve 
Vibrosaun, een massagecapsule, 
waarin je hele lichaam aan warmte, 
trilling, aroma- en geluidstherapie 

wordt blootgesteld. Goed voor de 
spieren, vooral reumapatiënten heb-
ben hier heel veel baat bij - de accom-
modatie is zeer rolstoelvriendelijk 
- goed voor de huid en weldadig door 
de combinatie van sauna en mas-
sage. Bovendien schijn je er slanker 
van te worden want de Vibrosaun 
stimuleert de bloedcirculatie en de 
zuurstof opname. Beide helpen de 
lichaamscellen om koolhydraten te 
verbranden, waardoor indirect vetcel-
len worden afgebroken. Je weet dus 
maar nooit.

Alle lezers van De Vierklank zijn van 
harte welkom voor een welkomst-
drankje en een rondleiding tijdens de 
openingsreceptie op zaterdagmiddag 
15.00 uur op de Graaf Floris V weg 
33, te Hollandsche Rading. Parkeer-
gelegenheid vindt u bij Bungalow-
park De Egelshoek en voor de deur 
van Beautycenter Etoile. Voor meer 
informatie over de mogelijkheden en 
de tarieven kan men vast een kijkje 
nemen op www.beautycenteretoile.nl 
of bellen naar 035 5771228.

Beautycentrum Etoile opent 15 maart 
gastvrij zijn deuren

door Annemieke van Zanten

Op 15 maart aanstaande houdt luxe Beauty- en Saunacentrum Etoile open huis. Er is nog een heleboel 
werk te verzetten voor eigenaresse Monique Brave en haar partner Maurice Ju, voordat dit luxueuze 

beautycentrum in Hollandsche Rading zijn deuren kan openen. De Vierklank ging tijdens 
de voorbereidingen alvast een kijkje nemen.

Mandy is even model in de Vibrosaun en heeft er even later de nodige moeite 
mee om er weer uit te komen. ‘Ben je nu al klaar met de foto?’ roept ze teleur-
gesteld.

De ruime relaxruimte oogt knus door het gebruik van natuurlijke materialen. 

Ter ere van het eenjarig bestaan 
organiseert Hondenschool D.O.G.S. 
een fotowedstrijd met als thema 
‘Goed bezig!’. Om deel te kunnen 
nemen mailt men een foto waarop 
de eigen hond staat afgebeeld tijdens 
een activiteit, welke hij samen met 
de inzender onderneemt. Zwemmen, 
wandelen, fietsen, een bal appor-

teren (een weggeworpen voorwerp 
terugbrengen), een hondensport uit-
voeren of een andere gezamenlijke 
activiteit: het mag allemaal. Zolang 
de activiteit maar veilig is en leuk 
wordt gevonden door de hond!

De fotowedstrijd loopt van maart 
tot en met 31 mei 2008. Uiterlijk 10 

juni worden de prijswinnaars bekend 
gemaakt. Deze worden geselecteerd 
op basis van de volgende criteria: 
•	 	Enthousiasme	 van	 de	 hond	 die	

op de foto staat
•	 	Uiting	van	de	band	 tussen	eige-

naar en hond
•	 	Creativiteit	 en	 kwaliteit	 van	 de	

foto

Foto’s waarop een activiteit staat 
afgebeeld die onveilig is of tot een 
onveilige situatie kan leiden voor de 
hond, de eigenaar of de omgeving, 
worden uitgesloten van deelname.

Meer informatie over deze wedstrijd 
is te vinden op: www.hondenschool-
dogs.nl.

Afgelopen zaterdag was het druk 
in de sportschool Its Sport aan 
de Industrieweg in Maartensdijk. 
Farida ten Haam showde daar haar 
gerestylde sportsport, met verschil-
lende kleuren licht, een nieuw 
verfje, een gezellig zitje bij de 
bar en de naam groot op de 
voorpui. 

De sportschool is zeven dagen 
per week open van 09.00 tot 
12.00 uur en van maandag tot 
en met vrijdag ook nog van 
16.00 tot 22.00 uur. Er zijn 
naast de vrije training, speci-
ale uren voor fitness, fysio-
fitness, steps, kickboxen en 
free fight. Henk de Graaf (75 
jaar) is al zes jaar actief in de 
sportschool. ‘Het is hier gezel-
lig en als iets te zwaar voor 

me is zijn ze altijd bereid om een 
aangepaste oefening uit te leggen’. 
De jongste deelnemer is 13 jaar en 
ook hij krijgt een op zijn leeftijd 
gerichte begeleiding [MD]. 

De Utrechtse dichter en columnist 
Ingmar Heytze toert op zaterdag 
15 maart op zijn scooter door de 
provincie Utrecht  en doet daarbij 
die dag van 14.30 tot 15.30 uur 
Boekhandel Bouwman aan de Hes-
senweg in De Bilt aan. Dit is onge-
twijfeld een unieke performance 
en een bijzonder moment voor De 
Bilt e.o. 

Ingmar Heytze (Utrecht, 1970) 
schrijft in verschillende genres: 
poëzie, columns en journalistiek. 
Hij studeerde Algemene Letteren 
(tegenwoordig	 Taal-	 en	 Cultuur-
studies) in Utrecht, dat tevens zijn 
geboorteplaats is. Hij heeft last van 
angsten die hem beletten Utrecht al 
te ver te verlaten.

Als freelance journalist werkt 
hij regelmatig voor 'Rails', het 
'Utrechts Universiteitsblad' en het 
hogeschoolblad 'Trajectum'. Inci-
denteel levert hij bijdragen aan het 
'A.D.-	U.N'en	'CJP	Magazine'.	

Ingmar 
Heytze 

bij 
Bouwman

Wedstrijd voor ‘plaatjes’ van honden

Gerestylde sportschool
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:

•	 	Bilthoven:	aanbrengen	bergbezinkbassin	Boslaan,	tot	half	mei	2008;

•	 	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

•	 	Bilthoven:	inrichten	voorterrein	Combibad	Brandenburg,	tot	half	april	2008;

•	 	De	Bilt:	herbestraten	trottoirs	noordelijk	deel	wijk	Weltevreden:	tot	half	maart	2008;

•	 	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;

•	 	Maartensdijk:vervangen	riolering	Willem	de	Zwijgerlaan	(start	17	maart):	tot	half	april	

2008.

Vergunningen, Toezicht en Onder-
steuning

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

Reguliere	bouwaanvraag	1e	fase
•		Groenekan,	Groenekanseweg	151,	

oprichten loods.

Lichte	bouwaanvraag
•		Hollandsche	 Rading,	 Charles	
Weddepohllaan	 55,	 uitbreiden	
woning

•		Maartensdijk,	Dorpsweg	162,	ver-
nieuwen	garage/bijgebouw;

•		Maartensdijk,	 Reigersbek	 27,	
oprichten	 bijgebouw	 naast	
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’.	

Vrijstellingsverzoeken
Soms	is	op	grond	van	de	Wet	op	de	
Ruimtelijke	 Ordening	 vrijstelling	
van	 het	 bestemmingsplan	 nodig	
voor	 met	 het	 bouwplan	 kan	 wor-
den ingestemd. Als dat zo is, dan 
wordt	dat	bekend	gemaakt	onder	de	
rubriek	‘vrijstellingen’.

Vrijstellingen
Overeenkomstig	 het	 bepaalde	 in	
artikel	 19a,	 lid	 4	 van	 de	Wet	 op	
de	 Ruimtelijke	 Ordening	 maken	
burgemeester	 en	 wethouders	 	 van	
gemeente	 De	 Bilt	 bekend	 dat	 bij	
afdeling	 Vergunningen	 Toezicht	
en Ondersteuning gedurende zes 
weken	voor	iedereen	ter	inzage	lig-
gen	de	verzoeken	om	vrijstelling	als	
bedoeld	in:

artikel	 19	 lid	 3	 van	 de	wet	 op	 de	
Ruimtelijke	Ordening	voor:
•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 70,	 uit-
breiden	 woning	 met	 dwarskap	
oprichten	bijgebouw;

De	 termijn	 van	 terinzagelegging	
start	de	dag	na	de	publicatie.	Gedu-
rende	 de	 termijn	 van	 terinzageleg-
ging	 kan	 iedereen	 zijn	 zienswijze	
tegen	 het	 voornemen	 om	 vrijstel-
ling	te	verlenen	naar	voren	brengen	
bij	burgemeester	en	wethouders	van	
gemeente	 De	 Bilt	 (Postbus	 300,	
3720	AH	Bilthoven).

Verleende bouwvergunningen
•		Groenekan,	 Berkenlaan	 24,	 ver-
anderen/vergroten	 bijgebouw	
(4-3-2008).

Verleende	bouwvergunning	2e	fase
•		Groenekan,	 Versteeglaan	 2a,	
oprichten	woning	(5-3-2008).

Verleende	sloopvergunningen	
•		Hollandsche	 Rading,	 Tolakker-
weg	111,	slopen	schuur	en	verwij-
deren	 asbesthoudende	 materialen	
(4-3-2008).

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

Wilt	 u	 bouw-	 of	 bestemmings-
planinformatie,	 maak	 dan	 een	
afspraak	met	de	afdeling	Vergun-
ningen,	 Toezicht	 en	 Ondersteu-
ning	op	werkdagen	van	08.30	uur	
tot	 12.30	 uur	 en	 op	 dinsdagen	
ook	 van	 15.00	 –	 19.00	 uur	 via	
telefoonnummer	 (030)	228	94	11.	
Voor ter inzage liggende stuk-
ken	 en	 overige	 informatie	 (geen	
bestemmingsplan)	kunt	u	zonder	
afspraak	op	bovengenoemde	ope-
ningstijden	bij	ons	langskomen.

Wet	milieubeheer

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	
De	 Bilt	 maken	 bekend	 dat	 zij	 in	
de	 vergadering	 van	 5	 februari	 jl.	
het	milieuprogramma	2008	hebben	
vastgesteld.	 Dit	 milieuprogramma	
bevat	alle	activiteiten	op	het	gebied	
van	 milieu,	 die	 gepland	 zijn	 voor	
het	 jaar	 2008.	De	 activiteiten	 slui-
ten	 aan	 bij	 het	 milieubeleidsplan	
2006-2009,	 dat	 de	 raad	 in	 2006	
heeft	vastgesteld.

Inzage van stukken
Het	 milieu	 programma	 2008	 kan	
gedurende	de	inzagetermijn	van	13	
maart	tot	14	april	2008	op	verzoek	
kosteloos	worden	ingezien	bij:

•		de	 gemeente	 De	 Bilt,	 afdeling	
VTO,	 Soestdijkseweg	 Zuid	 173	
te	Bilthoven	(iedere	werkdag	van	
9.00	–	12.30	uur),	contactpersoon	
mevrouw	E.	van	Wel;

•		de	 openbare	 bibliotheek,	 De	
Kwinkelier	20	te	Bilthoven	tijdens	
de	openingstijden.

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

Gemeentelijke	 rapportage	 lucht-
kwaliteit	2006
Op	 basis	 van	 het	 Besluit	 lucht-
kwaliteit	 is	 een	 aantal	 gemeenten	
verplicht	 te	 rapporteren	 over	 de	
luchtkwaliteit	binnen	de	gemeente.	
Ook	de	gemeente	De	Bilt	is	dit	ver-
plicht.	 In	 2007	 heeft	 de	 gemeente	
een	rapportage	luchtkwaliteit	opge-
steld	met	onderzoeksgegevens	over	
het	 jaar	 2006.	 Deze	 rapportage	 is	
vastgesteld	op	11	december	2007	en	
ligt ter inzage.

De	 voornaamste	 bron	 van	 lucht-
verontreiniging	 is	het	verkeer.	Met	
name	 snelrijdende	 en	 optrekkende	
auto’s,	 bussen	 en	 vrachtauto’s	 en	
ook	 het	 stagnerende	 verkeer	 in	 de	
centra	 zijn	 veroorzakers	 van	 een	
slechte	luchtkwaliteit.

Gelijk	aan	het	landelijk	beeld	treden	
er	 in	 gemeente	De	Bilt	 geen	 over-
schrijdingen	op	van	de	normen	voor	
koolmonoxide	 en	 benzeen.	 Wel	 is	
gebleken	dat	in	2006	de	grenswaar-
den	 voor	 stikstofdioxide	 (NO2)	 en	
fijn	stof	(PM10	)	zijn	overschreden.	
Deze	 overschrijdingen	 zijn	 vooral	
te	 wijten	 aan	 de	 hoge	 verkeersin-
tensiteiten	 en	 de	 korte	 afstand	 van	
bebouwing	tot	aan	de	weg.	De	over-
schrijdingen	vinden	plaats	nabij	de	
volgende	wegen:

-		Soestdijkseweg	Zuid;
-		Biltse	Rading;
-		Blauwkapelseweg;
-		Rijksweg	 A27	 ter	 hoogte	 van	
Groenekan;

-		Rijksweg	 A27	 ter	 hoogte	 van	
Maartensdijk.

Op	 plaatsen	 waar	 de	 inwoners	
van	gemeente	De	Bilt	 langere	 tijd	
verblijven,	 voldoet	 de	 luchtkwali-
teit	 aan	 de	 wettelijk	 vastgestelde	
normen.	 De	 gemeente	 wil	 ervoor	
zorgen	 dat	 de	 luchtkwaliteit	 vol-
doet	 aan	 de	 vastgestelde	 normen	
en	 zet	 daarom	 in	 op	 verbetering	
van	 de	 luchtkwaliteit,	 voor	 zover	
dat	 binnen	 de	mogelijkheden	 ligt.	
Hierbij	 wordt	 met	 name	 de	 uit-
werking	 richting	 ruimtelijke	orde-
ning	 en	 vergunningverlening	 in	
ogenschouw	 genomen.	 Ook	 zal	
de	 gemeente	 inventariseren	welke	
aanvullende	maatregelen	mogelijk	
zijn.

Inzage van stukken
De	 rapportage	 luchtkwaliteit	 kan	
gedurende	de	inzagetermijn	van	13	
maart	tot	14	april	2008	op	verzoek	
kosteloos	worden	ingezien	bij:
•		de	 gemeente	 De	 Bilt,	 afdeling	
VTO,	 Soestdijkseweg	 Zuid	 173	
te	Bilthoven	(iedere	werkdag	van	
9.00	–	12.30	uur),	contactpersoon	
mevrouw	E.	van	Wel;

•		de	 openbare	 bibliotheek,	 De	
Kwinkelier	20	te	Bilthoven	tijdens	
de	openingstijden.

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

Algemene	Plaatselijke	Verordening

Aanwijzingsbesluit	 APV,	 gebie-
den voor straatartiest

De	burgemeester	van	de	Bilt	maakt	
bekend	 dat	 hij	 ter	 uitvoering	 van	
hoofdstuk	 2,	 afdeling	 4,	 maatre-
gelen	 tegen	 overlast	 en	 vernieling	
van	 de	Algemene	 plaatselijke	 ver-
ordening	De	Bilt	2007	het	volgende	
besluit	heeft	vastgesteld:
De	 aanwijzing	 van	 de	 winkelge-
bieden	 Kwinkelier,	 Vinkenlaan,	
Emmaplein,	 Julianalaan,	 Hes-
senweg,	 Looydijk,	 Planetenbaan,	
Maertensplein	 en	 Dorpsstraat	 uit	
te	 breiden	 met	 de	 Donsvlinder	 als	
gebieden	 waar	 maximaal	 een	 half	
uur	per	dagdeel	tijdens	winkeltijden	
muziek	mag	worden	gemaakt.

Ter	inzage
Het	aanwijzingsbesluit	ligt	op	werk-
dagen	ter	inzage	in	de	kamer	van	de	
unit	Openbare	orde	en	veiligheid	op	
het	 gemeentehuis,	 Soestdijkseweg	
Zuid	173	in	Bilthoven.	Het	aanwij-
zingsbesluit	treedt	in	werking	op	de	
dag	van	bekendmaking.

Samenlevingszaken

Financieel	besluit	en	beleidsregels	
voorzieningen	 maatschappelijke	
ondersteuning	De	Bilt	2007	vast-
gesteld

Het	 college	 van	 de	 gemeente	 De	
Bilt	maakt	het	volgende	bekend.	Op	
19	december	2006	heeft	het	college	
van	 burgemeester	 en	 wethouders	
van	De	Bilt	het	“Financieel	besluit	
voorzieningen	 maatschappelijke	
ondersteuning”	 en	 de	 “Beleidsre-
gels	 voorzieningen	 maatschappe-
lijke	 ondersteuning”	 vastgesteld.	
Beide	gaan	in	op	1	januari	2007.

Tevens	 heeft	 het	 college	 besloten	
het	 “	 Besluit	 financiële	 tegemoet-
komingen	 voorzieningen	 gehandi-
capten”	 en	 het	 “Verstrekkingenbe-
leid	 voorzieningen	 gehandicapten”	
per	1	januari	2007	in	te	trekken.

Ter	inzage
Het	“Financieel	besluit	voorzienin-
gen	 maatschappelijke	 ondersteu-
ning”	 en	 de	 “Beleidsregels	 voor-
zieningen	 maatschappelijke	 onder-
steuning”	 liggen	 gerekend	 vanaf	
datum	 publicatie	 gedurende	 twee	
weken	tijdens	kantooruren	ter	inza-
ge	 bij	 het	 informatiecentrum	 van	
het	 gemeentehuis,	 Soestdijkseweg	
Zuid	173	in	Bilthoven.	Tegen	beta-
ling	 van	 een	 legesbedrag	 kunt	 u	
een	 kopie	 verkrijgen.	 U	 kunt	 ook	
de	 gemeentelijke	 website	 (www.
debilt.nl)	 raadplegen.	 Voor	 ant-
woord	op	inhoudelijke	vragen	over	
het	financieel	besluit	en	de	beleids-
regels kunt u contact opnemen met 
mevrouw	Tolinda	de	Vries,	telefoon	
(030)	228	94	88.	

Bilthoven, 12 maart 2008

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

Vergunningen Toezicht  
en Ondersteuning
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Werkzaamheden	aan	het	spoor	in	
het	weekend	van	zaterdag	22	maart

In	maart	voert	Prorail	werkzaamheden	uit	aan	het	spoor	in	De	Bilt,	ter	hoogte	
van	 de	 overweg	 Leyenseweg	 en	 station	 Bilthoven.	 Er	 wordt	 gewerkt	 van	
zaterdag	22	maart	01:00	uur	tot	maandag	24	maart	06:00	uur	in	één	aaneen-
gesloten	periode.	Tijdens	de	werkzaamheden	is	de	overweg	Leyenseweg	afge-
sloten	voor	alle	wegverkeer	met	uitzondering	van	zaterdag	22	maart	 tussen	
07:00	uur	en	17:00	uur,	de	overweg	op	de	Soestdijkseweg	is	alleen	gesloten	
tijdens	de	passage	van	een	werktrein.

Welke	werkzaamheden	voert	Prorail	uit
Prorail	gaat	de	overweg	Leyenseweg	en	het	spoor	t.h.v.	het	station	vernieu-
wen	en	de	bovenleiding	aanpassen.	De	overlast	die	u	van	de	werkzaamheden	
kunt	ondervinden	bestaat	uit	geluidsoverlast	door	het	lossen	van	steenslag	en	
het	gebruik	van	werktreinen,	kranen	op	 lorries,	mechanisch	gereedschap	en	
slijpmachines.	’s	Nachts	wordt	de	werkplek	fel	verlicht.
Voor	overlast	bieden	wij	u	bij	voorbaat	onze	excuses	aan.	Als	u	naar	aanlei-
ding	van	de	werkzaamheden	vragen	of	klachten	heeft,	kunt	u	Prorail	tijdens	
kantooruren	 bereiken	 via	 telefoonnummer	 0900	 –	 776	 72	 45	 (0900-PRO-
RAIL;	€	0,20	per	minuut).	U	kunt	ook	een	e-mail	sturen	naar	publiekscontac-
ten@prorail.nl.	Over	onverwachte	werkzaamheden,	als	gevolg	van	storingen	
of	ongevallen	kunnen	wij	u	helaas	niet	vooraf	informeren.
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Sluiting gemeentehuis, 

milieustraat en servicepunt 

tijdens de feestdagen

In verband met de komende feest-
dagen zijn het gemeentehuis en de 
milieustraat gesloten op:
-  Vrijdag 21 maart  

(Goede Vrijdag)
- Maandag 24 maart (2e Paasdag)

N.B.: De Milieustraat op Welte-
vreden 22 in De Bilt is op zaterdag  
22 maart normaal geopend van 
09.00 – 12.00 uur.

Het servicepunt, Tolakkerweg 219 
in Maartensdijk is gesloten op:
- Maandag 24 maart (2e Paasdag)

Vervolg van pagina 10 Agenda Wijkservicecentra
12 maart t/m 19 maart 2008 

Wijkservicecentrum Maartensdijk
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 

Wijkservicecentrum Mens Maartensdijk
Telefoon: (0346) 21 41 61
Openingstijden Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg:
maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. 
 
Spreekuren: 
-  dinsdag van 09.30 tot 10.30 uur 

Adviseur Zorg & Welzijn  
-  woensdag van 09.00 tot 09.30 uur  

Telefonisch spreekuur: (0346) 21 41 61

Activiteiten:
-   Open inloop   

maandag t/m zaterdag 10.00 tot 11.45 en 14.00 tot 16.30 uur.
-  Internetcafé 

Maandag t/m zaterdagochtend 10.00 tot 11.45 en 14.00 tot 16.30 uur 
Voor gratis hulp bij internetten: Bel de Helpdesk voor een afspraak.

Restaurant Dijckstate
Maandag t/m zondag 12.00 – 13.30 uur
Maandag t/m vrijdag 17.00 – 18.30 uur
Altijd keuze uit drie menu’s.

BoodschappenPlusBus
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel)
Vrijdag 14 maart: Tuincentrum Groenrijk in Hollandsche Rading
Dinsdagochtend 18 maart: Winkels Maertensplein
Dinsdagmiddag 18 maart: Winkels Hessenweg
Woensdag 19 maart: IKEA in Utrecht

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
Telefoonnummer: (030) 221 75 50
Wijkprojectleider: Patty van Ziel, telefoon (030) 220 17 02 of 06 29 45 82 43
e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl

Wijkservicecentrum De Bilt West
Tel: (030) 221 75 50
Openingstijden helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg:
Maandag en woensdag van 13 tot 17 uur
Dinsdag en donderdag van 9 tot 13 uur.

Wijkwinkel:
Maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur
Dinsdag van 13 tot 17 uur
Donderdag van 14-16 uur Trefpunt/Kwintes

Activiteiten:
-  Donderdag 13 maart vanaf 20 uur klaverjassen
-  Vrijdag 14 maart vanaf 20 uur bingo
-  Zondag 15 maart vanaf 13 uur darttoernooi
-  Maandag 17 maart in de ochtend yogalessen
-  Dinsdag 18 maart van 13.30 tot 14.30 sport voor vrouwen
-  Dinsdag 18 maart start cursus weerbaarheid voor 9 – 12 jaar
-  Dinsdag 18 maart van 19.30 tot 23 uur gezelligheidsbridge
-  Woensdag 19 maart in de ochtend yogalessen
-  Woensdag 19 maart van 9.30 tot 11.30 spelinloop voor moeders met 

kinderen van 1,5 tot 4 jaar - Woensdag 19 maart van 13 tot 16 uur Woeki 
– activiteiten voor kinderen van 6 tot 12 jaar 

Hulp bij het invullen van uw belastingformulier:
Op maandag-, woensdag en vrijdagmiddag 
Hiervoor kunt een afspraak maken op (030) 220 17 02. Dit kan tot 1 april.

Internetcafé  
maandag en vrijdagmiddag van 15 tot 17 uur (geen begeleiding)

BoodschappenPlusBus
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel
Dinsdagmiddag 18 maart: Winkels Hessenweg
Woensdag 19 maart: IKEA in Utrecht     

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

Gezondheidscentrum De Bilt, Kwintes, Provincie Utrecht,  
SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.

Buurtbijeenkomst 
nieuwbouw Brede  
school ‘Theresia’

De 10e ‘buurtbijeenkomst nieuw-
bouw Brede  School ‘Theresia’  
wordt gehouden op: woensdag-
avond 19 maart 2008 in de aula 
van de St. Theresiaschool aan de 
Gregoriuslaan 10 in Bilthoven. 
Deze avond begint om 20.00 uur
 
De agenda ziet er als volgt uit:
•	 	Verslag	 van	 de	 vorige	 bijeen-

komst, d.d. 18 juli 2007 
•	 	Korte	presentatie	schoolgebouw			
•	 	Verkeer:	 definitief	 voorstel	 +	

regeling tijdens bouw
•	 	Planning	activiteiten	
•	 	Overleg	tussen	buurt	/	school	
•	 	Rondvraag
•	 	Sluiting

Ooit gehoord van  
de gemeentelijke ombudsman?
Als u niet tevreden bent over een gedraging van de gemeente kunt u de 
Gemeentelijke Ombudsman om hulp of advies vragen. Wel moet u eerst de 
gemeente de kans geven om uw klacht op te lossen. Kunt u er samen niet 
uitkomen? Neem dan contact op met de Gemeentelijke Ombudsman. Deze 
externe en onafhankelijke instantie toetst of de gemeente zich tegenover u 
behoorlijk heeft gedragen.
 
Meer weten?
Bel, mail of schrijf de Gemeentelijke Ombudsman. U kunt ook een afspraak 
maken voor een gesprek op een moment dat het u uitkomt. Eventueel in de 
avonduren en in uw woonplaats. 
•	 tel.	(030)	286	16	50;	fax	(030)	286	16	67;	
•	ombudsman@utrecht.nl;	
•	Postbus	1307,	3500	BH	Utrecht;	
•	www.utrecht.nl/ombudsman

Schoonmaak-
acties HALT  

in De Bilt  
en Bilthoven

Stichting	 HALT	 heeft	 in	 samenwer-
king met de gemeente op zaterdag 23 
februari een schoonmaakactie gehou-
den. De actie bestond uit het prikken 
van afval door 8 jongeren langs de 
Soestdijkseweg,	 bij	 het	 station	 en	 in	
De Kwinkelier. Op zaterdag 8 maart 
was de Hessenweg, het Van Boetze-
laerpark en een deel van de wijk Wel-
tevreden aan de beurt door een andere 
groep jongeren. In 2008 volgen nog 
enkele van dergelijke acties.

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger & Bestuur

De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert op donderdag 
13 maart 2008 om 20.00 uur in de voormalige raadszaal van het gemeen-
tehuis te Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt 
vanaf 19.30 uur het informeel contact plaats in de Bilthal.

Agenda
Voorzitter: De heer D. Boer 
Secretaris:	Mevrouw	mr.	drs.	J.L.	van	Berkel
Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuillehouders uitgeno-
digd.

20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2.  Vaststellen Nota Economisch beleid 2020 
21.05 uur 3.  Actualisering Algemene Plaatselijke Verordening 
21.35	uur	 4.		 Huisvesting	voorschool	Jan	Ligthart	te	
21.55 uur 5.  Vaststellen Informatiebeleids- en beheerplan 2008-2012
22.55 uur 6. Vaststelling kort verslag d.d. 7 februari 2008
23.00 uur  7. Mededelingen
 7.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken 

t/m februari 2008
 7.2.  Overige mededelingen (n.a.v. raadsvergadering(en)
 7.3.  Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen 

(indien van toepassing)
23.10 uur 8. Rondvraag 
23.15	uur	 9.	 Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 13 
maart 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	J.G.	van	Heertum
Ambtelijk secretaris: mevrouw drs. M.A.C. van Esterik 
Voor deze vergadering is/zijn de betreffende portefeuillehouder(s) uitge-
nodigd.

20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Vaststellen kadernota Handhaving
20.45 uur 3. Vaststellen nota integraal beheer openbare ruimte
21.35	uur	 4.	 Voortgang	deelproject	Stationsgebied	te	Bilthoven	
22.20 uur 5. Vaststelling kort verslag d.d. 7 februari 2008
22.25 uur 6. Mededelingen
 6.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken 

t/m februari                                     
 6.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
 6.3.  Terugkoppeling overige regionale organen (indien van 

toepassing)
22.35 uur 7. Rondvraag
22.45	uur	 8.	 Sluiting
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(P)raad(s)huis Maartensdijk 
op woensdag 19 maart in Dijckstate

Namens de gemeenteraad organiseert de raadswerkgroep Communicatie een Maartensdijks (P)raad(s)huis op 
woensdagavond 19 maart in Dijckstate. U kunt dan met de raadsleden, buurtbewoners en allerlei verenigingen over 
het thema leefbaarheid in gesprek gaan.

Programma: 
19.30 uur  inloop, ontvangst met kopje koffie/thee
20.00 uur  opening van Maartensdijks (P)raad(s)huis door de heer Van der Mast (raadslid en lid van de werk-

groep Communicatie)
20.10 uur  visie op leefbaarheid, geschetst door een aantal verenigingen en markante persoonlijkheden uit Maar-

tensdijk
20.30 uur  toelichting door vijf raadsleden (woonachtig in Maartensdijk) op 10 omgangsvormen en daarna moge-

lijkheid tot discussie met aanwezigen over deze omgangsvormen en de leefbaarheid
21.00 uur  start van informeel (P)raad(s)huis
22.00 uur  afsluiting van het (P)raad(s)huis 
22.15 uur  borrel
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Gevonden en verloren voorwerpen 
kunt u melden bij de gemeente

Heeft u een voorwerp verloren of gevonden in de gemeente De Bilt? U kunt 
voor uw aanmelding van gevonden en verloren voorwerpen terecht bij de 
gemeente. Sinds april 2007 heeft de gemeente deze taak overgenomen van 
de politie. Vermoedt u dat uw eigendom gestolen is? Dan kunt u natuurlijk 
wel op het politiebureau of op de website www.politie.nl terecht. Diefstal 
blijft een politiezaak.

U kunt terecht bij de gemeente De Bilt, Publieksbalie, Soestdijkseweg Zuid 
173 te Bilthoven of via de digitale balie van de gemeentelijke website. Meer 
informatie over het aanmelden van gevonden of verloren voorwerpen kunt 
u vinden op www.debilt.nl 

advertentie
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Blauwalg in water bij 
Fort Ruigenhoek

Waterkwaliteitsmetingen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlan-
den in de maand februari hebben uitgewezen dat het grachtwater rond fort 
Ruigenhoek besmet is met de cyanobacterie, beter bekend als blauwalg. Het 
waterschap neemt maatregelen om de bacterie tegen te gaan, de gemeente De 
Bilt plaatst waarschuwingsborden.

Normaal gesproken komt blauwalg in deze tijd van het jaar niet voor. Des te 
opmerkelijker zijn de hoge waarden die nu bij fort Ruigenhoek zijn aangetrof-
fen. Vermoedelijk is de explosie van de bacterie te wijten aan een ongeluk-
kige combinatie van veel factoren: een extreem zachte winter, stilstaand, diep 
water en er is veel schaduw. Allemaal stuk voor stuk factoren die gunstig zijn 
voor de bacterie.

Het waterschap gaat vanaf maandag tenminste één week lang het water in de 
fortgracht rondpompen. Hierdoor komt er meer beweging in het water, waar 
de bacteriën niet goed op gedijen. Daarna worden opnieuw metingen verricht. 
Afhankelijk van het effect van het rondpompen wordt gekeken of er nog meer 
maatregelen nodig zijn.

De cyanobacterie ofwel blauwalg is vooral berucht in de zomer. De bacterie 
maakt giftige stoffen aan die, als in het water gezwommen wordt, verschijnse-
len als diarree en huiduitslag veroorzaken. Raadpleeg in dit geval uw huisarts. 
Ook huisdieren kunnen ziek worden door het drinken van water met blauwalg 
of door erin te zwemmen en daarna de vacht schoon te likken. Laat uw dier 
niet in aanraking komen met het water. Mocht dit toch gebeuren dan wordt 
geadviseerd uw dierenarts te raadplegen.

Mededeling: Het gemeen-

tenieuws is volledig in deze 

rubriek opgenomen. Alleen voor 

de bekendmakingen en vergun-

ningen is een selectie opgeno-

men, waarbij in ieder geval alle 

informatie over de dorpskernen 

wordt vermeld. Volledige ver-

melding van de bekendmakin-

gen 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.

advertentie

Het Rode Kruis vergadert
De afdeling De Bilt-Maartensdijk van 
het Nederlandse Rode Kruis houdt haar 
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 
op dinsdag 18 maart (aanvang 20.00 uur) 
in het vernieuwde verenigingsgebouw 
aan de St. Laurensweg 13 te De Bilt.

De agenda kent punten als jaarrekening 
2005 ( Maartensdijk), jaarrekening 2006 
(De Bilt), en voortgang jaarrekening 
2007 ( De Bilt). Er is ook een bestuurs-
verkiezing en er wordt informatie uit-
gewisseld over de voortgang van het 
project Samen Één.

Voor (voor-)informatie: Dhr. van Dixhoorn (tel. 030 2253636) of Moolenburgh 
(tel. 030 2284947).

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Nieuwe collectie
voorjaar 2008

Mode voor het hele gezin!
De voorjaarscollectie  
begint nu binnen te  
komen. 
Voor de kinderen zijn er 
nu al volop combinatie-
mogelijkheden. 

Reden genoeg om even 
binnen te lopen!
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SVM heeft nog een paar punten 
nodig om zich veilig te spelen. Dat 
gelukte zaterdag niet. Gelukkig ver-
loren ook alle ploegen die onder de 
Maartensdijkers staan, zodat de stand 
onderaan de ranglijst ongewijzigd 
bleef. Er zijn nog vier speelrondes 
te gaan.
SVM mist door schorsingen en bles-
sures een aantal spelers. In de spits 
werd topscorer Guus Verhoef node 
gemist. De gebroeders Vos waren 
door trainer Michael van de Berg 
uit de basis gelaten omdat zij niet 
getraind hadden. Al met al stond 
zaterdag niet de sterkste opstelling op 
het veld. En dat was te zien.

Wil om te winnen 
Op alle fronten werd SVM door 
VVA’77 overklast. VVA speelde 
met overleg en zat bij balverlies de 
Maartensdijkers direct op de huid. 
Bijna alle duels om de bal eindigden 
in het voordeel van VVA. Het groot-
ste verschil in de twee ploegen zat ‘m 

in de voorhoede. VVA had drie spit-
sen die een bal konden controleren en 
vasthouden, terwijl SVM in de spits 
machteloos was. Dit werd mede ver-
oorzaakt door de slechte aansluiting 
van middenveld en achterhoede op 
de zeldzame momenten, dat SVM de 
aanval kon opzoeken. Uit niets bleek, 
dat SVM in de gevarenzone zit. Juist 
dat moet extra krachten losmaken, 
maar het lijkt wel of SVM de hand-
doek al in de ring werpt. In het veld is 
zichtbaar dat spelers elkaars aanwij-
zingen niet opvolgen en dat de echte 
wil om te willen winnen ontbreekt. 
Dat alles bij elkaar kan een moeizaam 
slot van deze competitie betekenen. 

Overwicht 
VVA’71 heeft de gehele wedstrijd 
gedicteerd. In de 1ste helft was er in 
de 15de minuut kans op een verras-
sende voorsprong door SVM. Henri 
Stone kon na een doorkopbal vrij op 
de keeper af, maar de bal ging net 
naast. Kort daarna keerde de goed 

keepende Richard de Groot een hard 
ingekopte voorzet uit een corner van 
VVA. Een minuut later had De Groot 
hulp van de kruising. In de 28ste 
minuut was het toch raak. Laatste 
man Michel van de Goede werkte een 
bal moeizaam weg en een speler van 
VVA pakte de bal op ter hoogte van 
het middenveld. Geheel vrij kon hij 
met een machtig schot in de boven-
hoek de gasten op 1-0 zetten. 

Grillig 
Na 14 minuten in de 2de helft kwam 
SVM verrassend op 1- 1. De inge-
vallen broertjes Vos speelden hierbij 
een belangrijke rol. Jörgen Straalman 
onderschepte de bal op de middenlijn 
en gaf de bal mee aan de goed opko-
mende Rik Vos aan de linkerkant. 
Die zag zijn broertje Luuk voor het 
doel vrijkomen en gaf een voorzet op 
maat. Even later leek het onmogelijke 
toch mogelijk. Na een mooie combi-
natie van Roy Wijman en Luuk Vos 
op het middenveld kon Henri Stone 

alleen op de keeper af. Opnieuw faal-
de hij. Dit bleek de laatste en enige 
kans om VVA op de rug te krijgen. De 
Achterbergers namen twee minuten 
later de voorsprong. Marco Willemse 
verspeelde de bal in de voorhoede, 
heel SVM stond verkeerd en VVA 
kon ongehinderd doorlopen naar het 
doel van SVM (1-2). Daarna kreeg de 
score een enigszins grillig verloop. 
Er werd nog drie keer gescoord in de 

laatste 10 minuten. Eerst maakte VVA 
1-3. Kort daarop maakte Stone toch 
zijn doelpuntje (2-3) en even voor tijd 
werd de eindstand door VVA bepaald 
op 2-4.

CDN
SVM speelt a.s. zaterdagmiddag 
de inhaalwedstrijd tegen CDN in 
Driebergen. Thuis won SVM met 
liefst 3-0. Dus wie weet.  

SVM kansloos tegen VVA’71
VVA’77 blijft volop meedoen in de race voor het kampioenschap in de derde klasse D. 

De ploeg uit Achterberg zette afgelopen zaterdag SVM met gemak opzij. De eindstand was 2-4.

Donkere wolken pakken zich samen boven SVM en niet alleen bij het nemen 
van deze vrije schop. 

Na twee competitieloze zaterdagen 
kwam dit weekend ZKV op bezoek 
in De Vierstee. De ploeg uit Zaan-
dam, hekkensluiter met één behaald 
punt, is al gedegradeerd. Voor Twee-
maal Zes was het zaak om de eer-
ste van drie belangrijke wedstrijden 
winnend af te sluiten. De eerste 
ontmoeting in Zaandam eindigde in 
11-26 voor Tweemaal Zes. 

Om 20.00 uur startte de wedstrijd, 
zoals altijd in een sfeervolle Vier-
stee en direct werd duidelijk dat 
Tweemaal Zes het heft in handen 
nam. Binnen enkele minuten stond 
er een 4-0 stand op het scorebord. 
Langzaam werd deze voorsprong 
uitgebreid, met bij vlagen mooie 
acties en doelpunten. Via een 9-2 
tussenstand werd er uiteindelijk 
gerust bij een stand van 13-4. 
De tweede helft wilde Tweemaal 
Zes doordrukken om de score verder 
op te voeren, maar in eerste instantie 
haperde het aanvallende spel. De 
doelkansen waren onzorgvuldig en 
de organisatie in de aanval was min-
der dan verwacht. Na deze matige 
periode, waarin ZKV een aantal 
treffers wist te produceren pakte 
Tweemaal Zes, na een time out van 
scheidend trainer Arjen van Ginkel, 

de draad weer op. De scherpte was 
weer terug waardoor Tweemaal Zes 
verder uitliep. 

Het arbitrale duo had een rustige 
avond. Slechts zelden werd een vrije 
worp toegekend in dit sportieve duel. 
De T-zide maakte er zoals bij iedere 
thuiswedstrijd tijdens de wedstrijd 
weer een heksenketel van en deze 
keer zelfs ook na de wedstrijd. De 
eindstand werd uiteindelijk 24-11. 

Door deze overwinning blijft Twee-
maal Zes, met nog twee wedstrijden 
te gaan, volop meedoen voor de 
titel. Volgende week komt het Friese 
LDODK uit Gorredijk op bezoek 
in Maartensdijk. Een belangrijke 
wedstrijd, aangezien de Friezen de 
derde plek bezetten en Tweemaal 
Zes zoals gezegd geen steek mag 
laten vallen. De eerste ontmoeting 
in het hoge noorden won Tweemaal 
Zes met 16-17. Aanvang: 19.50 uur.

TZ verslaat ZKV 

Een spelmoment uit de eenvoudig gewonnen wedstrijd van TZ tegen het 
reeds gedegradeerde ZKV (24-11).

Getest als ballenjongen bij het 
Nederlands voetbalelftal

door Kees Pijpers

Robert Kramer uit Hollandsche Rading is elf jaar en zit in groep 8 van de 
Bosbergschool. Hij is opgeroepen voor de selectie als ballenjongen bij het 
Nederlands voetbalelftal dat, voordat het deelneemt aan de EK, eerst nog 
een aantal oefenwedstrijden speelt. De actie is georganiseerd door Nuon en 
KNVB. Volkomen relaxed zit hij thuis op de bank alsof hij gewend is om 
interviews te geven. Eigenlijk wil hij het liefst profschaatser worden want in 
die sport zit hij al hoog. Maar als dat niet lukt wil hij ook wel sportjournalist 
worden. ‘We zagen thuis op de televisie de oproep om deel te nemen aan de 
selectie’, vertelt hij. ‘Dat leek me leuk en ik heb me via mijn eigen computer 
opgegeven. Toen bleek dat er landelijk 23.000 andere jongens waren aange-
meld. Daarbij waren ook nog heel wat ballenmeiden. In onze regio zijn daar 
toen driehonderd jongens uit geselecteerd om regionaal getest te worden en 
daar zat ik ook bij. Ja, ik doe wel aan voetbal maar niet bij een echte club of 
zo. Ik speel wel korfbal bij TZ Maartensdijk.’ Dat zou wel eens de reden kun-
nen zijn dat hij is geselecteerd, want korfballers moeten goed kunnen mikken 
en dat moet een ballenjongen bij voetbal ook. 

Met zijn ouders was Robert eind februari op het sportpark Fanny Blankers-
Koen in Almere. Daar werden de driehonderd getest en hij legt uit: ‘We zijn 
begonnen met een training. Je weet wel. Slalommen en de bal door gaten in 
een doek schieten. Allerlei loopoefeningen en spelletjes doen op snelheid 
en om de bal goed het veld in te mikken. We deden een quiz. Er werd een 
groepsfoto gemaakt. Leuk hoor. Van onze groep gaan er veertig door naar 
de landelijke test op het KNVB complex in Zeist. Maar daar komen ook de 
veertig geselecteerden uit de andere regio’s nog bij en uiteindelijke worden 
daar de ongeveer zeventig winnaars bekend.’ 

Jammer
Intussen heeft hij bericht ontvangen dat hij daar niet meer bijzit. Hij was ook 
eigenlijk nog een jaar te jong. ‘Jammer’, zegt hij, ‘maar ik vond het erg leuk 
om mee te doen. Mooie ervaring.’ Robert spaart nummerborden. Naast een 
reeks van andere landen hangen er borden uit Australië, Amerika, Suriname 
en Polen. Maar hij laat vooral trots zijn mooie echte voetbal zien met daarop 
de handtekeningen van Rob en Richard Witschge die als Vips bij de test lei-
ding gaven. Die bal heeft hij binnen en daar gaat hij even later mee voetballen 
op het gras achter de school met zijn vriendjes en zijn broer van vijftien. 

Robert (rechts voor) heeft bericht ontvangen, dat hij daar niet meer bijzit. 
‘Jammer’, zegt hij, ‘maar ik vond het erg leuk om mee te doen’.

Zaterdag hebben de Salvobeloften 
na een stop van drie weken de draad 
weer goed opgepakt en hun wed-
strijd tegen het laaggeklasseerde 
AGAVS uit en in Soesterberg met 
4-0 gewonnen. 
Erg gemakkelijk kwam de overwin-
ning niet tot stand. De Soesterbergse 
dames willen stijgen in het klas-
sement en lieten dat in de eerste 
set ook duidelijk merken. Ze waren 
aanvallend dreigend en wisten Salvo 
goed bij te houden. Het wilde niet 
lukken aan Maartensdijkse kant. Er 
was te weinig beleving en bewe-
ging. Door goede serviceseries van 
Nienke Dalmeijer en Anique Die-
peveen bleef Salvo in het spoor. In 
het tweede deel van de set ging het 

beter lopen en kon de set worden 
binnengehaald met 23-25.
In de tweede set groeide Salvo weer 
naar het gebruikelijke niveau. Toen 
werd duidelijk waarom het jeugdige 
team van AGAVS in de onderste 
regionen van de ranglijst bivak-
keert. Door een gebrek aan structuur 
en het ontbreken van routine moet 
het te veel van jeugdig enthousi-
asme komen en dat is in deze klasse 
niet genoeg. In de tweede set was 
het vooral Marit van Ee die mooie 
punten binnensloeg. De set werd 
gewonnen met 19-25. In de derde 
set waren de Soesterbergse dames 
de weg een beetje kwijt. Zij konden 
niet onder de druk van Salvo uitko-
men en stapelden fout op fout. De 

setwinst werd gemakkelijk behaald 
met 13-25. De vierde set gaf aan-
vankelijk hetzelfde spelbeeld. Salvo 
kwam voor met 2-12. Toen sloeg de 
gemakzucht toe. Slechte stops en 
gebrek aan aanval gaven AGAVS 
weer moet en het jeugdige team 
veerde op en knokte zich punt voor 
punt naderbij. Salvo stelde hier 
niet veel tegenover en kon de knop 
slecht omdraaien. Uiteindelijk werd 
het zelfs nog 23-23 alvorens met 
een mooie tactische aanval en goede 
service de set uitgemaakt kon wor-
den met 23-25. Door deze overwin-
ning bestendigd Salvo zijn mooie 
positie op de ranglijst. Zaterdag 
spelen de dames om 15.15 uur in de 
Vierstee tegen Keistad.

Salvobeloften gaan door met winnen



Administratiekantoor Beemer voor de kleine ondernemer. Voor 
meer informatie bel 0346-261374 of mail admb@casema.nl

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

I.v.m. verhuizing garageverkoop. Van o.a. woonaccesoires en 
huishoudelijke artikelen. Zaterdag 15 maart 10.00-14.00 uur, 
Veldlaan 3a, Groenekan.

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

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

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

10e penning administraties. Verzorgt ook bij u thuis uw 
aangifte inkomstenbelasting. Vanaf €60,-. Tel. 0346-822255 
www.10epenning.nl of email info@10epenning.nl.

PERSONEEL AANGEBO

De Kleine Ambacht voor 
bouwkundig ONDERHOUD, 
timmer- en kluswerk, schilder-
werk binnen en buiten, 4 jaar 
garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 
06-42417376

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

DIVERSEN

Het SPEELHUIS stopt ! 
Daarom zaterdag 15 maart 
a.s. van 10.00-13.00 uur grote 
speelgoed uitverkoop. 
Tevens garageverkoop i.v.m. 
verhuizing. Sparrenlaan 5A te 
Hollandsche Rading.

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

Uw haar zit goed bij BETTY'S 
CORNER! Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

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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Handgevlochten wilgen eenden-
korven. €12,-. Bloemenmandjes. 
€6,-. 0346-281389

Oranje tonnetje met groene 
deksel Ø 20 cm. 17 cm hg. 
€3,-. Tel. 06-48628656

Zwart tv meubel op wieltjes 
met glazen deurtjes 60x65x40. 
€20,-. Inbouw autospeakers 
masterline 2x40 watt, nieuw in 
doos. €30,-. Tel. 06-14993726

Perzisch tapijt 200x140, 100% 
wol. €45,-. Louis de Poortere 
tapijtje, 100% wol 135x65, 
€20,-. Tel. 06-14993726

Span zebravinken. €2,50. Tel. 
035-6015185.

Centrifuge Thomas 4.5 
kg. 124ST. €25,-. Tel. 
0346-213013

TV grootbeeld zilverkleur BR 
80-hg 50. €50,-.

TE KOOP GEVRAAGD

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

FIETSEN/BROMMERS

Damesfiets. €45,-. tel. 0346-212901

PERSONEEL GEVRAAGD

HULP nodig met uw compu-
ter of andere apparatuur(€15,- 
p/u)? Bel 06-14899946 

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan 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

✄ 

Personeel Aangeboden

Personeel Gevraagd

Diversen

Fietsen/Brommers

Adverteren 
in de Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

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

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 12 maart zijn alle basisschoolkinderen vanaf 6 jaar weer welkom 
op de tweewekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. Er wordt uiteraard 
weer een superleuk programma aangeboden door Guner, de tijdelijke 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. 

Sportbus 
Aanstaande donderdag 13 maart zal de sportbus van ‘Sport Mee de Bilt’ weer in 
Maartensdijk neerstrijken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 15.15 
uur en 17.15 uur. De sportbus bevat allerlei spelmaterialen die door de kinderen en 
de oudere jeugd gratis en onder begeleiding van Marlon gebruikt kunnen worden. 
Denk bijvoorbeeld aan allerlei balspellen, maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. 
Bij slecht weer zijn de kinderen welkom in Sojos waar het sportbus team een 
alternatief programma zal aanbieden.

Kom naar de Kids Only Disco
A.s. vrijdag 14 maart is er weer een Kids Only Disco avond in Sojos. De disco 
is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en de entree bedraagt 1 euro. Uiter-
aard zullen de meeste vaste onderdelen weer aan bod komen, zoals stoelendans, 
danswedstrijd, limbodansen, Idols, loting en natuurlijk weer een sneeuwbaldans. 
De avond duurt van 19.00 tot 21.30 uur en de entree is 1 euro. De volgende Kids 
Only is dan weer op 28 maart.

Bingo in Buurthuis ‘t Hoekie
Op 14 maart is er bingo in Buurthuis ’t Hoekie. De zaal gaat open om half 8 
en de eerste ronde wordt om acht uur gedraaid. Hierna is er weer iedere twee 
weken een bingo; steeds op vrijdagavond, zelfde tijd, zelfde plaats! Buurthuis ’t 
Hoekie. Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2, tel. 030 2201702, www.hoekie.nu 

‘In Dialoog’ Stichting 
Bodhisattva

Donderdag 13 maart 2008 wordt in de Schutsman-
tel, Gregoriuslaan 35, te Bilthoven, in de reeks ‘In 
Dialoog’, een openbare avond onder leiding van 
Mevrouw Dorien Quik gegeven. Een uitspraak van 
Boeddha Shakyamoeni en een uitspraak van de filo-
soof Sigmund Freud worden met elkaar in verband 
gebracht. In deze Dialoogavond betreft het de volgen-
de uitspraken: Boeddha zei: ’Alles is lijden’. Sigmund 
Freud zei: ‘Mensen proberen in hun leven smart te 
voorkomen in plaats van vreugde te bereiken’ .
Na een korte introductie zal men ‘in dialoog’ de beide 
uitspraken nader onderzoeken. De avond is voor 
iedereen vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur en 
eindigt om 22.00 uur. Een donatie voor ‘ons’ weeshuis 
in Cambodja is zeer welkom. De bibliotheek zal op 
deze avond aanwezig zijn. Voor verdere informa-
tie: zie onze website www.stichtingbodhisattva.eu of 
e-mail naar info@stichtingbodhisattva.eu, of bel ons 
secretariaat tel: 06 - 28373039

Finale van Biltpop
Zaterdag 15 maart vindt er in Jongeren Activiteiten-
centrum W4 (oude soos / De Knerp), Weltevreden 4 
in De Bilt de finale van Biltpop plaats. De winnaars 
van de voorrondes: Pitmen, B-MUS, Burn en Holy 
Eyes zullen gaan strijden voor een plek in de Regio-
finale van de Grote Utrechtse Live Prijs (GULP). De 
deuren gaan open om 20.00 uur en de eerste band zal 
om 20.30 uur optreden. De toegang is 3 euro. Meer 
informatie via www.b-pop.nl of info@b-pop.nl. 

Cursus 
weerbaarheid

Dinsdag 18 maart wordt weer met trainingen weer-
baarheid voor 9 tot 13 jarigen van start gegaan. Er is 
een groep voor meisjes en een groep voor jongens. 
De lessen voor de jongens zijn van 16.30 uur tot 
18.00 uur, voor de meiden van 18.00 uur tot 19.30 
uur. Tijdens deze cursus leer je fysiek en mentaal je 
weerbaarheid op te bouwen. De kosten voor 8 les-
sen bedragen 40 euro; met de u-pas wordt dit bedrag 
20 euro. De lessen worden gegeven in Buurthuis ’t 
Hoekie. Voor meer informatie of aanmelden: tel. 030 
2201702 of mailen info@buurtwerkdebilt.nl .

De weerbaarheidtrainingen zijn een initiatief  van de 
werkgroep buurtsport, een samenwerkingsverband 
tussen VVSOWVT, Stichting Buurtwerk De Bilt, 
Jeugd-punt en SOJOS. De werkgroep is onderdeel 
van het project Sport Mee van de gemeente De Bilt.

Het Rode Kruis vergadert
De afd. De Bilt van het Rode Kruis 
houdt op 18 maart 2008 haar alg. 
ledenvergadering in het gebouw 
St. Laurensweg 13 te De Bilt. 

Aanvang 20.00 uur.
Zie ook het bericht elders in De Vierklank

Dat willen wij ‘effe’ (niet) kwijt...

Behoud Prinsenlaan
Na alle commotie van de laatste tijd over de ruimtelijke 
inrichting van het gebied rondom Maartensdijk, Nieu-
we Wetering en Groenekan werd het tijd uitvoering te 
geven aan iets waar al jaren plannen voor waren: het 
oprichten van een stichting, die zich bekommert om 
het behoud en herstel van natuur en landschap van de 
Prinsenlaan en ommelanden. Op 27 februari 2008 is 
de Stichting tot Behoud van de Prinsenlaan opgericht. 
Doel van de stichting is de instandhouding van de 
rust, flora en fauna en het bijzondere karakter van 
de Prinsenlaan. Dit eeuwenoude zandpad heeft voor 
veel Maartensdijkers en Groenekanners een speciale 
waarde. Hoewel het Prinsenlaantje in het Noorder-
park ligt lijkt dit geen garantie te zijn voor integraal 
behoud. De oprichters van de Stichting Behoud Prin-
senlaan hopen dat veel inwoners van de voormalige 
gemeente Maartensdijk, maar ook van onze nieuwe 
gemeente De Bilt onze zorgen delen. Iedereen die ons 
initiatief wil steunen en het Prinsenlaantje een warm 
hart toedraagt kan voor nadere informatie terecht bij 
Maud Draaijer, tel. 0346 - 211904 en Koo Vermeulen, 
tel. 0346 - 212707. Zodra wij over een eigen website 
beschikken staat deze natuurlijk ook open voor uw 
reacties. U kunt ons uiteraard ook steunen door u aan 
te melden als donateur van onze Stichting. Dit kunt u 
doen door uw naam , adres en telefoonnummer door 
te geven en tenminste 10 euro te storten op rekening 
103284826 t.n.v. Stichting Behoud Prinsenlaan te 
Groenekan.Wij hopen op vele positieve reacties, 
zodat wij met uw steun het Prinsenlaantje voor onze 
gemeenschap kunnen behouden! 

Maud Draaijer,  Kometenlaan 14,  3738 XC Maartensdijk
Koo Vermeulen, Prinsenlaan  37, 3737 MJ Groenekan.
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FC Utrecht is de eerste betaald voet-
balorganisatie in Nederland, die met 
een dergelijke school begint. De 
trainingen staan onder leiding van 
professionele jeugdtrainers van FC 
Utrecht. Vanaf zondagmorgen 30 
maart traint de jeugd op onder meer 
techniek, tactisch inzicht, looptech-
niek en coördinatie en is er speci-
fieke keeperstraining. De trainingen 
vinden tien weken lang plaats van 
9.00 uur tot 12.30 uur op de velden 
van Sportcomplex Zoudenbalch, het 
officiële trainingscomplex van FC 
Utrecht.

Initiatief
‘Wij zien dit nieuwe initiatief hele-
maal zitten’, aldus voorzitter Jan 
Willem van Dop. ‘Als FC Utrecht 
hebben we gemerkt dat er veel vraag 
is naar extra trainingen voor jeugd, 
maar dan ook voor alle jeugdigen. 
Niet alleen de talenten, maar ook 
jongens en meisjes die gewoon graag 
iets extra’s willen leren. Deze vraag 

beantwoorden we nu met de voetbal-
school’. 
Koos van Tamelen is als hoofd oplei-
dingen binnen FC Utrecht blij met 
de komst van de voetbalschool. ‘Als 
professionele club zijn wij natuurlijk 
gefocust op toptalenten. Maar via 
deze voetbalschool zetten we de ken-
nis en ervaring van onze trainers bre-
der in en kan iedereen hier profijt van 
hebben. Onze jeugdtrainers zijn heel 
enthousiast over dit nieuwe initiatief 
en hebben hun medewerking bereid-
willig toegezegd. Het mooie is dat 
opbrengsten van deze voetbalschool 
rechtstreeks terugvloeien naar onze 
eigen jeugdopleiding’. 

Voetbalschool FC Utrecht maakt een 
onderverdeling in verschillende leef-
tijdscategorieën. In sessies van een 
uur trainen de 6- tot en met 8-jarigen 
van 9.00 tot 10.00 uur. De 9- tot en 
met 11-jarigen voetballen van 10.15 
tot en met 11.15 uur. En de leef-
tijdscategorie van 12 tot en met 14 

jaar traint tussen 11.30 en 12.30 uur. 
De data voor de trainingen van de 
Voetbalschool FC Utrecht op zondag-
ochtend zijn 30 maart; 6, 13, 20 en 27 
april; 4, 11, 18 en 25 mei en de laatste 
training is op 1 juni.
Alle voetballertjes binnen de genoem-
de leeftijdscategorieën zijn welkom, 
veldvoetballers, keepers en vanzelf-
sprekend ook meisjes die voetbal-
len leuk vinden. De trainingen van 
Voetbalschool FC Utrecht bestaan 
uit tien trainingssessies, waarbij de 
deelnemers zelf moeten zorgen voor 
kleding en voetbalschoenen zonder 
afschroefbare noppen.
De trainingen kosten 12,50 euro per 
sessie. Het is alleen mogelijk om in te 
schrijven voor alle tien de trainingen, 
het totaalbedrag komt dus op 125 euro 
per kind. Bij deelname van meerdere 
kinderen uit een gezin, betalen ouders 
voor het tweede kind 75 euro en voor 
een derde kind 50 euro. Inschrijving 
kan alleen via het inschrijfformulier 
op www.fcutrecht.nl. 

Voetbalopleiding voor alle kinderen bij profclub

Voetbalschool FC Utrecht van start op 30 maart
FC Utrecht start een voetbalschool voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar. Getalenteerde 
en ook voetballertjes met minder talent kunnen vanaf 30 maart op een professionele wijze 

hun voetbalkwaliteiten ontwikkelen.

De eerste helft kenmerkte zich 
door hockey met weinig kansen. 
Voordaan verdedigde sterk en Den 
Bosch was niet bij machte om veel 
kansen te creëren. Den Bosch op 
haar beurt was weer heer en mees-
ter in eigen 23 meter waardoor 
Voordaan niet gevaarlijk kon wor-
den. Toch was het Den Bosch die 
na ruim 20 minuten op voorsprong 
kwam. De Argentijn Rodrigo Vila 
speelde op de achterlijn twee ver-
dedigers en keeper Engelsman uit 
waarna de duitser Ulrich Klaus voor 
een leeg goal kon intikken: 1-0. 
Vlak voor rust was er verder nog 
gevaar bij een afgeslagen corner van 
Den Bosch maar Voordaan aanvoer-
der Maurice van der Horst wist met 
een kamikaze verdedigingsactie het 
schot ongevaarlijk te maken.

Na rust werd de vierde corner van 
Den Bosch direct benut door de 

Spanjaard Pedro Ibarra. Het leek 
wel of de 2-0 achterstand bevrijdend 
werkte voor Voordaan. Voordaan 
zette aan en kreeg enkele kansen. 
Een backhand schot van Derek 
Hazenberg ging nog rakelings 
voorlangs maar uit een scrimmage 
voor de goal waarbij een voorzet 
de paal raakte wist Jeroen Goed-
hart van dichtbij binnen te tikken; 
2-1. Juist toen het meegereisde 
Voordaan publiek zich ging roe-
ren pushte Pedro Ibarra de tweede 
corner binnen; 3-1. Helaas voor 
Voordaan kwam het Groenekanse 
slotoffensief te laat. Pas 1 minuut 
voor tijd wist weer Jeroen Goedhart 
de aansluitingstreffer te maken maar 
de tijd ontbrak voor een echte jacht 
op de gelijkmaker.

Voordaan coach Rob Haantjes was 
trots op zijn ploeg: ‘We hebben 
sterk gespeeld en Den Bosch weinig 

ruimte gegeven. Spijtig dat we niet 
wat meer corners hebben gehad, we 
waren niet gelukkig met de arbi-
trage vandaag maar we hebben een 
zeer goed niveau gehaald.’ 
Maarten Groenen speelde een dege-
lijke wedstrijd op linksachter en had 
ook een positief gevoel; ‘De buiten-
landers bij Den Bosch maakten het 
verschil vandaag maar wij hebben 
alles gegeven! Er was weer strijd 
en energie en echt Voordaan wat op 
het veld stond! Nu vrijdagavond dan 
maar punten pakken tegen Kam-
pong thuis’.

Ook de directe concurrenten voor 
degradatie Pinoké en Laren verlo-
ren waardoor Voordaan nog steeds 
elfde staat. In het komende dubbele 
weekend ontvangt Voordaan vrij-
dagavond thuis Kampong waarna 
zondag uit lijstaanvoerder Amster-
dam wacht.

Slotoffensief Voordaan te laat
Het door Voordaan ingezette slotoffensief heeft afgelopen zondag geen punten opgeleverd. Den Bosch  

won in een gelijkopgaande wedstrijd met 3-2 onder andere door twee benutte strafcorners.

Open Dag Rudolf Steinerschool 
en Peuterhuis 

De tijden veranderen en de wereld om ons heen wordt steeds complexer. 
Gelukkig blijven kinderen nog gewoon kinderen. Ouders en school geven 
samen de kinderen een aantal dingen mee die belangrijk zijn voor nu en voor 
straks.
De vrije school leert de kinderen om aandacht te hebben voor elkaar en voor 
de eigen omgeving; culturele tradities worden overgedragen en er is veel 
ruimte voor kunstzinnige ontwikkeling. Daarbij staat de ontplooiing van de 
mogelijkheden van ieder kind centraal. Het vrije-schoolonderwijs sluit aan 
bij de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden.. Zo mogen de 
kleuters nog volop kleuter zijn. Een kleuter leert door te spelen en te doen 
en werkt zo aan zijn/haar wilontwikkeling. Een lagere schoolkind wil door 
de leerstof worden aangesproken in zijn/haar beleving. Zij die kennis willen 
maken met het vrije schoolonderwijs kunnen op zaterdag 15 maart a.s. van 
9.30 tot 11.30 uur terecht op Weltevreden 6, tijdens de open dag van de Rudolf 
Steinerschool. Ook peuterouders zijn van harte welkom: door een gewijzigde 
groepsopzet zijn er weer een aantal plaatsen vrij gekomen. Voor meer infor-
matie vooraf: tel. 030 2210430, vragen naar John van Veen.

Eenvoudige winst  
Salvo dames 1

Na drie weken rust te hebben gehad mocht Salvo dames 1 er afgelopen 
vrijdagavond in Nederhorst den Berg weer tegenaan. Nederhorst is de hek-
kensluitster van de ranglijst. Dit moest dus geen probleem opleveren voor 
de Salvodames, die de ranglijst aanvoeren.
Al bij het begin van de eerste set bleek dat Salvo het niet al te moeilijk 
zou krijgen. De dames van Nederhorst hadden zeer veel moeite met de 
servicedruk van Salvo. De pass lag niet goed en er kwam dan ook weinig 
terug. Gedurende de gehele wedstrijd heeft Salvo de aandacht er goed bij 
kunnen houden en werden er maar enkele onnodige foutjes gemaakt. Bin-
nen een uur was de wedstrijd gespeeld en kon Salvo vijf punten mee naar 
huis nemen. Setstanden: 25-7, 25-3, 25-8 en 25-9.

Jongens D1 Voordaan 
verovert de landstitel

Na pittige voorrondes in het district Utrecht en een zinderende finale tegen 
SCHC vertrok jongens D1 van hockeyclub Voordaan (MMHC) zondag 2 
maart naar Nijmegen. Hier werd door 6 districtwinnaars gestreden om de 
landstitel zaalhockey. Victoria (Rotterdam), Quick Stick ( Heerenveen), 
MOP (Vught) en Xenios (Amsterdam) konden het Groenekanse sterrenteam 
niet weerhouden van deze overwinning.

Het Steunpunt Mantelzorg in de 
gemeente De Bilt organiseert een 
cursus van drie studiebijeenkom-
sten over het omgaan met dementie, 
voor mantelzorgers van demente-
rende (gedesoriënteerde) mensen. 
De cursus is bekend onder de naam 
Validation

Het is indringend en ook schokkend 
ons te realiseren dat er voor de mees-
te mensen met dementie mensen een 
moment komt dat zij afgescheiden 
raken van de werkelijkheid zoals 

die door anderen wordt beleefd. De 
persoon met dementie raakt meer en 
meer in zijn eigen wereld verzeild 
en is bezig met eigen belevingen en 
eigen thema’s, welke vaak hun oor-
sprong vinden ergens in het leven 
van voorheen. 

Degene die deze ervaringen beleeft, 
heeft vaak wél behoefte aan contact 
en verlangt naar begrip, maar treft 
vaak niemand aan die weet hoe men 
contact kan maken en kan houden. 
Validation biedt daartoe mogelijk-

heden en inzicht in de omgang met 
iemand die dementie heeft.

De bijeenkomsten zijn op woens-
dagochtend 19, 26 maart en 2 april 
2008 van 10.00 tot 12.00 uur in 
SWO-vestiging De Bilt, Jasmijn-
straat 6. De kosten bedragen 30 
euro per persoon. Aanmelden s.v.p. 
voor 12 maart 2008. Inschrijving 
geschiedt op volgorde van aanmel-
ding. Voor aanmelden of nadere 
informatie: Willemien Hak, telnr. 
030 2203490. 

Als niemand mij meer begrijpt,  
wat doe ik hier dan nog?

Tautenburg Open Jeugdtoernooi
Met een overvol programma is zater-
dag jl. het Tautenburg Open Jeugd-
toernooi van start gegaan. Dankzij 
de prima bespeelbare kunstgrasba-
nen van het nieuwe Maartensdijkse 
tennispark, konden alle 106 week-
endwedstrijden volledig uitgespeeld 
worden. Van de 351 inschrijvingen 
van talentvolle jeugd, afkomstig van 
ruim 40 tennisverenigingen uit de 
regio, moesten er uiteindelijk zelfs 
nog 44 worden uitgeloot. Voor meer 
informatie, speelschema’s en uit-
slagen: www.tautenburg.nl. Zondag 
16 maart a.s. worden de finales 
gespeeld.



Het motto van de boekenweek is ‘Van 
Oude Menschen …- De derde leeftijd 
en de letteren’. Het thema is gewijd 
aan de oudere als held in fictie en 
non-fictie. Ouderdom is in de litera-
tuur een thema van alle tijden. Talloze 
grote romans en verhalen worden 
bevolkt door figuren die al behoorlijk 
op leeftijd zijn. In Van oude men-
schen, de dingen, die voorbij gaan…
van Louis Couperus gaan mama Otti-
lie en haar hoogbejaarde vriend Emile 
Takma gebukt onder een gruwelijk 
geheim. Philip Roth confronteert 
in Alleman de hoofdfiguur, ooit de 

viriliteit in persoon, met 
de smadelijke gevolgen 
van de ouderdom. In Het 
satijnen hart van Remco 
Campert wordt een bijna 
80-jarige schilder die 
artistiek dood lijkt, weer 
tot leven gewekt door de 
dood van een vriendin-
netje van vroeger.

CV
Ook voor de reeds 
bestaande leden van de 
bibliotheek is er een verrassing: een 

nieuwe editie van 
het Boekenweek-
cv. Maar wees er 
snel bij, want op 
is op. Het boeken-
week-CV van dit 
jaar is geheel gewijd 
aan Bernlef (pseudo-
niem voor Hendrik 
Jan Marsman, 1937), 
de schrijver van het 
boekenweekgeschenk 
2008. Fragmenten 
uit zijn oeuvre en een 

kennisquiz werpen een verhelderend 
licht op werk en persoon. Zo wordt 
uitvoerig stilgestaan bij zijn grote 
passie: jazzmuziek. Met de quiz valt 
natuurlijk weer iets te winnen: boe-
kenpakketten plus NS-Dagkaarten. 
Nog-niet-bibliotheek-leden kun-
nen zich als lid laten inschrijven 
en ontvangen de driedubbele boe-
kenweekverrassing. Meer informa-
tie over de bibliotheek vindt u op  
www.bibliotheekdebilt.nl

Niels (l) en Patrick van de Houtfa-
briek uit Westbroek moeten bij de 
vervanging en uitbreiding van het 
wagenpark gedacht hebben ‘Dui-
zend redenen om een ‘Defender’ 
niet te rijden…. Er is er één om 
het wel te doen: Pure nostalgie en 
ambacht. En daarin ligt tevens de 
overeenkomst met de Houtfabriek 
zelf. [HvdB].

Onze wethouder deed enkele weken 
geleden de uitspraak dat hij het wel 
zag zitten om daar een golfbaan te 
hebben. Dat is vreemd. Een golfbaan 
zou op die locatie beter zijn dan 
woningbouw. Dat zou een reële drei-
ging zijn vanuit het Bestuur Regio 
Utrecht, aldus de wethouder en de 
functie van golfbaan zou het gebied 
daartegen beter beschermen dan wan-
neer het natuurgebied zou blijven. In 
de gemeenteraad is nooit gesproken 
over woningbouw in dit gebied. Ster-
ker: de gemeente De Bilt heeft het 
gebied in 2005 onderzocht, en daar-
over het rapport ‘Ecoscan gemeente 
De Bilt’ uitgebracht. Resultaat van dit 
onderzoek was dat we in het gebied 
Prinsenlaan te maken hebben met 
een dassengebied. Het rapport stelt 
letterlijk dat het gebied ‘belangrijk 
fourageergebied voor de das’ is. Nu 
zegt de wethouder ineens dat er hier 
geen dassen zouden zijn. 

Verder
Verder geeft de heer Ditewig aan dat 
er geen dassenburchten in het gebied 

van de Prinsenlaan zijn. Feitelijk klopt 
dit; er zijn nooit dassenburchten in 
open weidegebied, ze zitten in hout-
wallen en bossen. Wat de wethouder 
niet vermeldt is dat er ten drie perma-
nent bewoonde dassenburchten in de 
zeer korte nabijheid van de Prinsen-
laan (omgeving MOB-complex) zijn . 
Deze dassen maken intensief gebruik 
van de weilanden rondom hun burch-
ten als voedselgebied. De Flora- en 
Faunawet verbiedt het om in primair 
dassenvoedselgebied golfbanen aan 
te leggen. Daarbij komt nog dat het 
gebied Prinsenlaan (oost en west) ’s 
winters tijdens natte periodes waar-
schijnlijk te vochtig is om zonder 
grondwaterverlaging een golfbaan 
aan te leggen die goed bespeelbaar 
blijft. ’s Winters is een golfbaan in dit 
gebied vermoedelijk onbespeelbaar. ’s 
Zomers heeft een golfbaan dan weer 
heel veel beregeningswater nodig om 
de gazons groen te houden. Dat water 
zal uit het grondwater opgepompt 
gaan worden, wat een aanslag is op 
het grondwaterpeil. Het grondwater 
in het gebied Prinsenlaan wordt daar-

door kunstmatig verlaagd. Dat zal 
grote gevolgen hebben voor het bos 
Voordaan en landgoed Beukenburg. 
Het grondwater uit deze gebieden zal 
richting Prinsenlaan vloeien, wat in 
de praktijk betekent dat deze gebie-
den verder zullen verdrogen. 

Onzinnig
Het praten over een golfbaan in dit 
gebied is net zo onzinnig als in de 
Biltse Duinen. Ambtenaren weten 
dat, de wethouder ook. Waarom dan 
niet tegen de golfclub zeggen dat het 
onmogelijk is? Is het de angst van de 
wethouder voor zijn politieke vrien-
den? De dassenpopulatie gebruikt 
het hele gebied tot aan de A27, dus 
het hele gebied is ongeschikt. Vraag 
is, waarom geen oplossing in het 
Noorderpark? Daar ontwikkelt men 
nieuwe natuurgebieden. Nu laat de 
gemeente De Bilt een quick scan 
uitvoeren door de provincie. Weg-
gegooid gemeenschapgeld, maar dat 
schijnt niet te deren.

Harry Sangers, De Bilt
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Uit de cijfers van tweeduizendzeven
blijkt wat hier zoal is misdreven
vaak zijn mensen naïef
en wordt aan een dief
onnodig gelegenheid gegeven

Guus Geebel Limerick

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….
De vreemde manoeuvres van een Biltse wethouder

Er is veel commotie ontstaan in Maartensdijk over de dreigende komst van een golfbaan bij de Prinsenlaan. 
Golfclub Biltse Duinen zoekt naar een locatie om uit te breiden en heeft gelukkig de optie uitbreiding in de 
Biltse Duinen laten vallen. Dat was een optie die steeds meer als onhaalbaar werd gezien. Nu richt men de 

pijlen op de buitengebieden Groenekan en Maartensdijk. Het Bantamgebied ligt ten oosten van de A27, naast 
het fietspad van Groenekan naar Maartensdijk. Parallel met het fietspad loopt het Prinsenlaantje. 

Deze maand:
“Uit eigen keuken”

SPARE RIBS
€ 12,50

Precies zoals u ze lekker vindt!
Ook om mee te nemen.

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten

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

Zondag : 15.00 – 22.00 uur

Bistro De Egelshoek

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

De burgemeester vormt de brug 
tussen het gemeentebestuur en de 
bevolking, iemand die de signalen 
uit de samenleving aanvoelt, oppakt 
en onder woorden weet te brengen.

In het programma wordt gezocht 
naar het verbindend vermogen en 
de persoon achter de burgemeester. 
Wat speelt er, wat houdt mensen 

bezig? Hoe gaat het met de econo-
mie? Is dit kunst of toch cultuur?
De uitzending is iedere derde 
woensdag van de maand om 19.00 
uur. Het programma wordt ieder uur 
tot en met 02.00 uur en de zondag 
na uitzending van 19.00 tot 02.00 
uur herhaald. De uitzenddata in 
2008 zijn nog de woensdagen 19 
maart en 16 april.

Het Gesprek Met 
De Burgemeester 

Iedere derde woensdag van de maand zendt RTV De Bilt het Gesprek 
Met De Burgemeester uit. Vierklankverslaggever Guus Geebel 

spreekt op informele wijze met burgemeester Arjen Gerritsen over de 
actualiteit van de afgelopen maand. 

Verrassing in boekenweek
Tijdens de boekenweek van woensdag 12 t/m zaterdag 22 maart krijgt iedereen (van 18 jaar en ouder), die 

zich inschrijft als nieuw betalend bibliotheeklid maar liefst drie cadeautjes. Bij inschrijving krijgt u een 
voucher waarmee u het boekenweekgeschenk kan afhalen in de boekwinkel. Ook krijgt u een boekenbon 

cadeau ter waarde van 5 euro en kunnen reizigers op vertoon van het boekenweekgeschenk gratis reizen met 
de trein (2de klas) op zondag 16 maart, mogelijk gemaakt door de hoofdsponsor van de boekenweek: de NS.

‘Duizend redenen om een 
‘Defender’ niet te rijden

Spaar nu voor gratis stylvolle zwilling bestekset bij C1000

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Shoarma vlees

500 gram   2,99
'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
13-3

Zo.
23-3

8,50De Lasagne van 'Claire'

Woe.
12-3

Woe./Do.
19-3/20-3

Woe.
19-3

9,50

9,50

Gebakken zalmfilet 
met preitaart

"Kliekjesdagen" div. keuzes uit 
vlees, vis en vegetarische gerechten

Nieuwe "à la carte" kaart

1epaasdag keuze uit 3 of 4
gangen menu reserveer tijdig!

Guus Geebel in gesprek met de burgemeester op het bouwterrein Branden-
burg in Bilthoven o.a. over het onderwerp woningbouw [MD] 
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