
De Stichting tot behoud van de Prin-
senlaan en ommelanden heeft tot doel 
de natuur in Maartensdijk groen en 
open te houden en waar mogelijk als 
historisch slagenlandschap met bos-
sages en elzensingels in oude luister 
te herstellen. Ten koste van alles wil 
zij dus voorkomen dat er een golfbaan 
komt in het gebied ‘Prinsen West’. 
Op een mooie zomeravond in juni 
spreken we in het gebied aan de 
Prinsenlaan met bestuursleden Hella 
van Schaik en Koo Vermeulen. Ook 
aanwezig is Edwin Plug die als advi-
seur en ondersteuner de stichting bij-
staat. Het is een prachtig terrein, dat 
is duidelijk. Echte natuur, waar een 

grote diversiteit aan flora en fauna 
voorkomt. Je hoort de vogels maar 
ook in de verte een tractor, want 
het gebied heeft ook een agrarische 
achtergrond. Het is onvoorstelbaar, 
vinden de bevlogen bestuursleden, 
dat dit gebied wordt opgeofferd aan 
de expansiedrift van de golfclub. 

In de tang
Edwin Plug: De golfclub heeft echter 
de gemeente in de tang. Er wordt 
een spelletje gepeeld. Het groen van 
Maartensdijk wordt opgeofferd om 
het probleem wat is ontstaan in De 
Bilt op te lossen. Dit is een goed-
maker.’ Hij doelt daarbij op de sle-

pende zaak van de uitbreiding van 
de golfclub in de Biltse Duinen. Dit 
heeft langer dan 20 jaar gespeeld. 
Die uitbreiding bleek uiteindelijk niet 
mogelijk te zijn. Het is een kwestie 
geworden waarvoor nu Maartensdijk 
één van z’n mooie stukken natuur 
moet opofferen. Plug: In november 
2007 stond op de website van de golf-
club al dat er in de zomer van 2008 
een positieve beslissing over deze 
locatie zou worden genomen en dat er 
in 2011 gespeeld zou kunnen worden. 
Ik heb daartegen toen geprotesteerd 
en het bericht is toen ijlings door de 
golfclub weer verwijderd’. 

Quickscan
In 2006 is door een werkgroep een 
zogenaamde ‘quickscan’ gemaakt 
waarin geïnventariseerd is wat de 
voorwaarden en de mogelijkheden 
zijn om in de buurt van Maartens-
dijk een golfbaan in te richten. Er 
rolden zes locaties uit. Vijf daarvan 
vielen om verschillende redenen af. 
Over bleef de locatie ‘Prinsen West’. 
Het gemeentebestuur stelt nogal wat 
landschappelijk en ecologische voor-
waarden aan de komst van de golf-

baan. Zo denkt de gemeente samen 
met de golfclub dat deze nieuwe 
baan zelfs kansen biedt tot ontwik-
keling van nieuwe natuur. Een idee 
wat door de stichting met de nodige 
scepsis is ontvangen. Natuur en gol-
fen gaan niet samen, menen zij. Ze 
laten een luchtopname zien van de 
golfbaan in Den Dolder die ongeveer 
dezelfde oppervlakte heeft. Te zien 
is een landschap wat er op de grond 
voor de mensen die er golfen wel-
licht prachtig uitziet maar met natuur 
verder weinig te maken heeft. In 
het adviesrapport van de Natuur en 
Milieufederatie Utrecht uit 2007 staat 
dan ook: ‘De aanleg van golfbanen in 
gave landschappen zal altijd afbreuk 
doen aan deze landschappen en is 
daarom niet wenselijk. Het betreft de 
landschappen met een karakteristieke 
openheid, of juist een kleinschalig-
heid met karakteristieke beplanting of 
cultuurhistorische elementen’. Deze 
conclusie is zeker van toepassing op 
het gebeid Prinsen West.

Dassen
Daarnaast is Prinsen West een belang-
rijk voedselgebied voor dassen. De 
das is een dier dat in Nederland 
de hoogste bescherming geniet. Het 
behoort tot de categorie 3, net als de 
in het gebied voorkomende hazelwor-
men, ringslangen en rugstreeppadden. 
Op grond van de flora- en fauna-
wet moet er altijd ontheffing worden 
aangevraagd voor alle activiteiten in 
het betreffende gebied. Er is veel 
jurisprudentie over golfbanen in das-
senleefgebied. De laatste jaren wordt 
er door de provincies geen ontheffing 
meer gegeven voor de aanleg van een 
golfbaan, tenzij er compensatie moge-
lijk is voor het verlies van het leef- en 
voedselgebied. Die compensatie is in 
het gebied rondom het Prinsenlaantje 
niet voorhanden.

Noodzaak?
Grote vraagtekens zet de stichting 
ook bij de noodzaak van een nieuwe 
golfbaan. Er bevinden zich momen-
teel binnen een straal van 20 km 
rond De Bilt al 23 banen, waarvan 
in deze gemeente alleen al 3. Daarbij 
is de nieuwe 9-holes golfbaan aan 
de Ruigenhoeksedijk, momenteel in 
aanleg op 2 km van Prinsen West, nog 
niet meegerekend. Ook economisch 
gezien is het een hachelijke zaak om 
vandaag de dag een nieuwe golfbaan 
te starten. De investering is rond de 

10 miljoen Euro. Het is voor nieuwe 
banen moeilijk te concurreren met de 
bestaande die een veel lagere exploi-
tatierekening hebben. Gaat het wel zo 
goed met de golfsport in Nederland? 
Met veel moeite kun je stellen, zo 
staat in een rapport, dat mogelijk 2% 
van de Nederlandse bevolking golf 
speelt waarbij de senioren nog voor 
de grootste groei zorgen. In het jaar-
verslag van de Biltse Duinen worden 
de leden opgeroepen om hun kin-
deren enthousiast te maken voor de 
golfsport. Het blijkt, zo staat in het-
zelfde jaarverslag, dat die liever gaan 
hockeyen en voetballen. Waarom, zo 
vraagt de stichting zich af, dan toch 
een nieuwe dure baan erbij? 

Woningbouw
Mocht de nieuwe baan niet exploita-
bel zijn dan is wel het huidige cultuur-
landschap definitief en grondig ver-

nield. Na een mogelijk faillissement 
zal een logisch vervolg zijn dat er op 
dit gebied woningen zullen verrijzen, 
verwacht de stichting. De banken die 
de zaak eerder hebben gefinancierd 
zullen daar zeker niet tegen zijn. Eco-
nomisch gezien heeft de gemeente 
al helemaal geen voordeel. De paar 
mensen die misschien een baan zul-
len vinden in het onderhoud van de 
golfbaan kun je wegstrepen tegen de 
werkgelegenheid die verloren gaat 
als de agrarische activiteiten in het 
gebied verloren zijn gegaan. Dat die 
activiteiten zouden moeten stoppen 
is ook in tegenspraak met de uit-
gangspunten van de gemeentelijke 
nota ‘Vitaal Platteland’, waarbij er 
juist van uit wordt gegaan dat er geen 
landbouwgrond verloren mag gaan, 
weet de stichting.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

‘Met z’n allen houden we die baan tegen’
Stichting behoud Prinsenlaan komt in actie

door Martijn Nekkers

De ‘Stichting tot behoud van de Prinsenlaan en ommelanden’ luidt de noodklok. Op 26 juni krijgt de 
gemeenteraad het voorstel te behandelen om de locatie ‘Prinsen West ‘, gelegen tussen de A27 en de 

Prinsenlaan in Maartensdijk ‘te beschouwen als optie tot het inrichten als 18 holes wedstrijd golfbaan’. Dat 
wil dan nog niet zeggen dat die baan er dan meteen komt maar het is wel een eerste en belangrijke stap. 
Als de gemeenteraad nu ‘ja’ zegt is er een belangrijke hobbel genomen. Vervolgens worden nog tal van 

procedures opgestart. Vast staat dat wat de gemeente De Bilt en de ‘Golf en Countryclub De Biltse Duinen’ 
betreft, het hele gebied zo snel mogelijk getransformeerd wordt tot golfbaan. Hiervoor willen zij zelfs diverse 

procedures versneld uitvoeren en zijn er nu al andere procedures in gang gezet.

De nu nog ongerepte natuur van het gebied ‘Prinsen West’.

Edwin Plug wijst Hella van Schaik (l) en Koo Vermeulen op de mooie natuur 
van het gebied ‘Prinsen West’.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

15 juni - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

15 juni - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
14 juni - 19.00 uur en 

15 juni - 10.30 uur
Woord- en Communieviering

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

15 juni - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek, Groenekan

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
15 juni - 10.00 en 18.30 uur

Kand. G. A. van Ginkel,
Maartensdijk

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32
(De Nijepoortschool)

15 juni - 10.30  en 18.00 uur
Leesdienst

Ned. Ger. Kerk Westbroek
15 juni - 10.00 uur

Ds. D.J. de Lange, Nijkerk
15 juni - 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
15 juni - 10.00 uur

Ds. M. van der Zwan
15 juni - 18.30 uur

Ds. R.A. Grisnigt, Bennekom

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

15 juni - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer
15 juni - 18.30 uur

Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

Onderwegkerkje Blauwkapel
15 juni – 9.30 en 10.30 uur

Drs. D. Werkman
Oecumenische dienst

B E G R A F E N i S V E R Z O R G i N G

B. van Noort
Dag en nacht bereikbaar

Kerkdijk 63
3615 BB  Westbroek

0346 - 28 15 54 / 06 - 230 560 74

G e e n  c r e m a t i e

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

‘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

plant en dier langs en
in het water

Zondag 15 juni organiseert het iVN-De Bilt (Vereniging voor natuur- en 
milieu-educatie)
een wandeling langs de oevers en sloten van Sportpark Weltevreden in De 
Bilt. Aan de hand van de soorten planten en dieren die in het water leven, 
kunnen we al iets zeggen over de waterkwaliteit, de leeftijd van de sloot en 
het voorkomen van kwel. Kwel is water dat ondergronds de sloot inkomt en 
afkomstig is van hoger gelegen gebieden zoals de Heuvelrug.
De wandeling start om 14.00 uur op de parkeerplaats van Sportpark Wel-
tevreden en duurt anderhalf tot twee uur. Kinderen zijn van harte welkom. 
Sportpark Weltevreden ligt aan de Laan van Weltevreden waar u ook de 
gemeentewerf kunt vinden. Tel. info: 030 2283286 of 0346 281348.

Fietsvierdaagse WVT ook
voor scootmobielen

Van 30 juni t/m 3 juli vindt de jaarlijkse fietsvierdaagse van WVT plaats. 
Dit jaar zijn twee routes geschikt gemaakt voor scootmobielen. Fietsers 
kunnen op genoemde dagen starten tussen 17.00 en 19.00 uur in het gebouw 
van WVT aan de Talinglaan 10 in Bilthoven. De fietsroutes zijn ca. 30 km. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.
Berijders van een scootmobiel starten op 1 en 3 juli eveneens tussen 17.00 
en 19.00 uur voor een route van ca. 20 km. inschrijving voor deelname vóór 
16 juni; dit kan ook telefonisch. in de voorbereiding en bij de controle van 
de routes is samengewerkt met het Gehandicaptenplatform. Tip: zorg voor 
een volle accu en neem een mobiele telefoon mee!

De kosten van deelname voor fietsers en scootmobielers bedragen 4 
euro per persoon, tot 16 jaar 2 euro. Begeleiders van een scootmobiel-
rijder kunnen gratis meedoen. Voor meer informatie: tel. 030 2284973 en  
www.vvsowvt.nl.

Muzikale 
tijdreis

Vrijdagavond 20 juni a.s. geeft het 
klarinetkwartet Kurios een concert 
in de Evangeliekapel in De Bilt. 
Het concert heeft als thema ‘een 
muzikale reis door de tijd’. Als 
bezoeker wordt u meegenomen in 
de muziek van Bach tot moderne 
klassieke muziek. 
Kurios zal de verschillende werken 
van een korte inleiding voorzien. 
informatie over de componist en 
het gespeelde werk zorgen er voor 
dat het concert een verrassende 
tijdreis wordt. Daarbij komen ver-
schillende stijlen aan bod, zoals 
klassieke muziek, licht klassiek 
en klezmer. Het Kurios Klarinet 
Kwartet is geen alledaags kwartet. 
Ondanks dat er meerdere profes-
sionele klarinetkwartetten zijn in 
Nederland, is het Kurios Klarinet 
Kwartet de enige met een christelij-
ke identiteit. Meer informatie over 
het kwartet is te vinden op www.
kuriosklarinetkwartet.nl. Het con-
cert op vrijdagavond 20 juni vangt 
aan om 20.00 uur. Evangeliekapel, 
Nieuwstraat 47 te De Bilt. De toe-
gang is gratis. Er wordt een collecte 
gehouden voor de onkosten.

Nieuws van de Reisclub
Voor dinsdag 17 juni a.s. staat er een dagtocht op het programma met een 
bezoek aan het Hollandse Venetië (Giethoorn) en ook een toertocht door 
natuurgebied De Weerribben. Er wordt tussen de middag gepauzeerd in het 
oude stadje Blokzijl. Door annuleringen zijn er enkele plaatsen vrijgeko-
men. Het vertrek van de bus die dag vanaf Dijckstate is om 08.30 uur. De 
kosten bedragen 32 euro all in. Tel. info 0346 212288.

ANBO op de fiets
De fietstochten van de ANBO gaan de hele zomer door, waarbij er steeds 
weer veel te zien zal zijn. De eerstkomende tocht is op donderdag 12 juni. 
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf de Biltse vestiging van SWO De Zes Ker-
nen De Bilt aan de Jasmijnstraat in De Bilt . Er is onderweg een koffiestop 
en na ongeveer 25 km. eindigt de trip. Ook niet-leden zijn van harte wel-
kom. informatie te verkrijgen op tel. 030 2285493 of 030 2201295.

Avondfietsvierdaagse
 
Van 16 t/m 19 juni zal de Maartensdijkse Avondfietsvierdaagse weer gere-
den kunnen worden. Er wordt iedere avond gestart vanaf de TZ-velden aan 
de Dierenriem te Maartensdijk, tussen 18.30 en 19.00 uur. Er zijn 4 mooie 
routes uitgezet, dus dat wordt weer genieten van onze prachtige omgeving. 
Deelnemers kunnen iedere avond kiezen uit 2 afstanden van ca. 20 en ca. 
40 km. indien deelnemers maar 3 van de 4 avonden kunnen deelnemen is 
dat geen bezwaar. inschrijfgeld bedraagt 4 euro per persoon. Aanmelden 
kan bij Maarten van Dijk, Gruttolaan 18 en Stomerij Maertensplein, Maer-
tensplein 35, beiden te Maartensdijk en bij Cafetaria de Gram, Kerkdijk 3 te 
Westbroek. Voor telefonische inlichtingen:0346 212267 of 0346 212261. 

De Heer is mijn Herder!
‘k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waat’ren der rust.

Met pijn in ons hart, maar intens dankbaar voor al de fijne en gelukkige jaren die 
wij met elkaar hebben gehad, geven wij u kennis, dat na een langdurige strijd 

moegestreden is ingeslapen mijn lieve vrouw en onze zorgzame moeder

Johanna Catharina Renes-Vels
Joke

op de leeftijd van 52 jaar.
   Henk
   Esmeralda
   Claudia
   Mario
9 juni 2008

Marshof 19
3738 XB  Maartensdijk
Joke is opgebaard in het uitvaartcentrum “Den Hull”, Utrechtseweg 11 te 
Hilversum, alwaar er gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op  
vrijdag 13 juni van 20.15 tot 21.00 uur.

De rouwdienst zal worden gehouden op zaterdag 14 juni om 10.30 uur in
“De Ontmoetingskerk”, Kon. Julianalaan 26 te Maartensdijk, waarna de 
begrafenis zal plaatsvinden op de Herv. Begraafplaats aan de Dierenriem te 
Maartensdijk.

Na de begrafenis is er tevens gelegenheid tot condoleren in 
“De Ontmoetingskerk”. 

Joke hield van witte bloemen.

Geboren
10 juni 2008

Kathelijne
Dochter van Edwin en Yvonne 

van Werven
Patrijslaan 19
Maartensdijk

Oud papier
Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
haalt zaterdag 14 juni oud papier 
op in Maartensdijk. De papierwa-
gens gaan om 9.00 uur rijden. U 
wordt verzocht het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Groenekan
Op zaterdag 14 juni haalt het 
Rode Kruis afdeling Maartensdijk 
weer oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe Weteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U wordt 
verzocht het papier vóór 9.00 uur 
gebundeld of in dozen aan de weg 
te zetten.



Ondanks genomen maatregelen wer-
den de deuren van de bunker regelma-
tig opengebroken en werden binnen 
vernielingen aangebracht. Woens-
dag 4 juni was er met omwonenden, 
raadsleden en pers een excursie in de 
pikdonkere bunker. Een kennelijk niet 
te blussen ondergrondse brand maakt 
van de bunker een rookhol met een 
zeer aangename lucht. Overal bleken 
vernielingen te zijn aangebracht en 
zo te zien hebben koperdieven er 
hun slag willen slaan. De situatie is 
erg onveilig. Als de deur dichtvalt is 
die vanuit de binnenkant niet open te 
maken. Ook van buiten biedt de bun-
ker een onaangename aanblik. Overal 
zijn racistische graffitileuzen aange-
bracht. De sloop zal geen verlies voor 
de omgeving betekenen. 

Explosieven
Een gespecialiseerd bedrijf gaat de 
sloop uitvoeren met gebruikmaking 
van explosieven. Bram Quaak, pro-
jecleider van Larenstein, laat aan de 
hand van foto’s zien wat de gemeente 
heeft gedaan om de toegang tot de 

bunker te belemmeren. ‘Ondanks dat 
de deuren waren gebarricadeerd is 
het ze toch gelukt om erin te komen. 
Dat moet echt met grof geweld zijn 
gebeurd. Omwonenden hebben ech-
ter niets gehoord.’ Voor de sloop 
kiest de gemeente voor een zo vei-
lig mogelijke manier, met de minste 
overlast voor omwonenden. Bewo-
ners worden gedurende het proces 

regelmatig geïnformeerd door middel 
van brieven, de gemeentepagina in 
de lokale media en de gemeentelijke 
website. Bij de sloop worden gaten in 
de bunker geboord die met springstof 
gevuld worden. Dat zorgt ervoor dat 
bij de explosie geen soort paddestoel 
ontstaat, maar dat de bunker van bin-
nenuit wordt verbrijzeld. De sloop 
vindt niet in een keer plaats. Het 
gedeelte boven het maaiveld wordt 
van begin tot eind juli aangepakt. De 
onderbouw van de bunker is even 
groot als het gedeelte erboven en gaat 
zes meter de grond in. Dat gedeelte 
wordt in oktober wel in een keer 
aangepakt. 
Daarvoor worden stalen profielen van 
twaalf meter de grond ingeslagen om 
trilling zoveel mogelijk te beperken. 
In het kader van duurzaamheid wordt 
het vrijkomende puin verwerkt als 
funderingsmateriaal voor de aanleg 
van wegen. Het gat dat na de sloop 
ontstaat wordt weer opgevuld.

Standpunt politiek
De stichting heeft een uitgebreide 
brochure samengesteld waarin 
ze uitvoerig uiteenzet waarom het 
voor de natuur en voor Maartens-
dijk slecht is als er toch een golf-
baan zou komen. Deze is te lezen op  
www.prinsenlaantje.nl. De politiek 
heeft zich tot dusverre nog niet zo 
duidelijk uitgelaten over deze ontwik-
keling met uitzondering van de VVD 
die voor en de SP die heel duidelijk 
tegen is. Vanuit het gemeentebestuur 
is er tot nu toe nog niet veel openheid 
geweest meent de stichting en hoopt 
dat de leden van de gemeenteraad 
zich zullen laten leiden door een seri-
euze afweging van de belangen van 
de grote groep burgers die nu genie-
ten van dit landschap tegenover de 
belangen van de relatief kleine groep 
golfers. Op een gemiddelde dag zijn 
dat er minder dan honderd.

In ieder geval zal de stichting Prin-
senlaan als dat nodig mocht blijken 
alle mogelijkheden benutten om langs 
juridische weg de aanleg tegen te 
houden. Maar ook de inwoners van 
Maartensdijk kunnen nu wat doen. 
Het is hoog tijd dat ze in actie komen 
menen de woordvoerders. Op 12 juni 
vindt om 20.00 uur in het gemeente-
huis van De Bilt de commissieverga-
dering Openbare Ruimte plaats. Hier 
wordt de zaak als het ware al voorge-
kookt. Het zou mooi zijn als de inwo-
ners van Maartensdijk hierbij massaal 
aanwezig zouden zijn om hun stem te 
laten horen. Reageren kan nu al op 
geengolfbaanmaartensdijk@hotmail.
com. Edwin Plug: ‘Met z’n allen gaan 
we die baan tegenhouden. We gaan 
folderen in het dorp om de Maartens-
dijkers te mobiliseren. De Bilt moet 
zijn problemen met de Country en 
Golfclub De Biltse Duinen maar zelf 
maar oplossen.’
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Het Prinsenlaantje.
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Somber gemeentenieuws
Er zijn van die dagen dat ik bij het 
lezen van de krant wat somber word. 
Zoals vorige week woensdag toen ik 
beide streekbladen las. Na de berich-
ten over de eikenprocessierups, de 
drukte op de Tolakkerweg en de 
problemen van apothekers, keek ik 
naar het gemeentenieuws en daar 
werd ik ook niet vrolijk van. Want 
bovenop het duurder worden van 
brandstof en consumentenartikelen 
door de stijgende olieprijs gaan ook 
de gemeentebelastingen omhoog. De 
rioolheffing stijgt jaarlijks met 10%. 
De onroerend zaakbelasting stijgt 
trendmatig. De hondenbelasting en 
de afvalstoffenheffing worden ver-

hoogd. Toen las ik ook waar sommi-
ge belastingen voor worden gebruikt. 
De inkomsten van de hondenbelas-
ting zijn bedoeld voor bestrijding 
van hondenpoep en graffiti. Graffiti! 
Alsof je Golden Retriever met zijn 
uitwerpsel de mooie muur staat te 
beschilderen. De eigenaar van een 
hond hoort de poep zelf op te ruimen 
anders kan hij een bekeuring krijgen. 
Dus hoort ook een graffiteur gepakt 
te worden en de schade op te ruimen 
of de kosten te betalen.

Toen wij als jochies een balletje trap-
ten tegen de tuinmuur van de buur-
man, waarop we een doel hadden 
gekrijt, moesten wij dat zelf schoon-
vegen. Dat vond ik toen niet leuk 
maar nu wel vanzelfsprekend. Of 
zou dat soms ouderwets zijn? Ik heb 
vroeger ook wel eens een ruitje inge-
gooid. Per ongeluk weliswaar, maar 
het was toch mijn schuld. Dus werd 
er een diender op de fiets bijgehaald 
en moest mijn eigen vader de schade 
betalen want ik was nog te klein voor 
zakgeld. De schade door vandalen 
van tegenwoordig wordt betaald uit 
een verhoging van de afvalstoffen-
heffing. Voor vandalen die niet per 
ongeluk, maar expres de spullen van 
andere vernielen, moet dat een stimu-
lans zijn. Je treft dan niet alleen de 

eigenaar van de vernielde bezittingen 
maar lekker de hele gemeenschap. 
En weet je waarom wij gegrepen 
werden? Omdat er door de burgers 
heel goed werd opgelet. Dat lijkt ook 
ouderwets te zijn.

Dat was nog niet alles, want ik las 
ook de aankondiging van de verga-
dering van de commissie van advies 
Openbare Ruimte. Daar staat letter-
lijk het agendapunt: ‘Wenselijkheid 
golfbaan ten oosten van A27’. Nu is 
dat gebied nogal ruim. Maar in de 
BBC las ik het wat nauwkeuriger. 
Daar staat dat het college van B en W 
mogelijkheden ziet een golfbaan te 
ontwikkelen op de locatie ‘Prinsen-
west’ en dat is het gebied tussen de 
Prinsenlaan en de A 27. Alles bijeen 
word je daar toch somber van. Na de 
commissievergadering van 12 juni 
a.s. wordt het voorstel ter besluitvor-
ming voorgelegd aan de gemeente-
raad op 26 juni.a.s. De intussen opge-
richte ‘Stichting Behoud Prinsenlaan 
en Ommelanden’ roept bewoners op 
om massaal de vergadering van 12 
juni te bezoeken. De wenselijkheid 
bestaat om toch eens grondig met 
raadsleden, onze vertegenwoordi-
gers, gesprekken te ontwikkelen. 

Kees Pijpers

Sloop koude oorlogsbunker spoedig van start
door Guus Geebel

Begin juli wordt een begin gemaakt met de sloop van de voormalige commandobunker op toekomstig 
bedrijvenpark Larenstein. De bunker is in de tijd van de koude oorlog gebouwd om te dienen al 

commandopost bij een atoomaanval. De gemeenteraad heeft uit veiligheidsoverwegingen
nu al tot de sloop besloten.

Bram Quaak, projecleider van Larenstein, geeft een toelichting in de bunker. 
Rechts gemeenteraadslid Henk van den Broek.

De bunker zoals die er nu bijstaat.

Bridge(club)cursussen
In april werd in de cursusruimte van SWO-vestiging Maartensdijk de laat-
ste avond van een bridgecursus voor ‘gevorderden’ gegeven. Gedurende 
deze cursus en ook in voorgaande afleveringen gaven behoorlijk wat deel-
nemers aan geïnteresseerd te zijn in een vervolg in het a.s. najaar op deze 
bijscholing. Cursusleider Henk van de Bunt gaf aan hiervoor nog voldoende 
stof aan te kunnen bieden. De eerste aanmeldingen kwamen dan ook gelijk 
binnen.
Uitwerking van deze wensen heeft ertoe geleid, dat de SWO-vestiging 
Maartensdijk gedurende een 26 tal avonden vanaf oktober 2008 tot en met 
begin april 2009 in Toutenburg (Kievitlaan) gelegenheid geeft tot het onder 
begeleiding en in competitieverband spelen van bridge. Om de veertien 
dagen zal in deze aaneengesloten reeks het eerste uur worden besteed aan 
herhalingslessen gegeven door Henk van de Bunt, die ook de onderlinge 
wedstrijden zal begeleiden. Belangstellenden (bijvoorbeeld van eerdere 
cursussen e.a.), kunnen dit kenbaar maken bij voornoemde SWO-vestiging 
t.n.v.Addy Warmerdam, e-mail info-m@swodebilt.nl. De kosten zijn 50 
euro p.p. voor alle avonden. 

Bij voldoende belangstelling kan in september a.s. in de cursusruimte van 
SWO-vestiging Maartensdijk ook een cursus bridge voor beginners worden 
gestart. Gedurende een 12-tal avonden zal de theorie van deze denksport 
worden uitgelegd en zullen eenvoudige hierop betrekking hebbende spellen 
worden geoefend. Belangstellenden hiervoor wordt gevraagd dit nu reeds 
kenbaar te maken bij SWO-vestiging Maartensdijk aan het Maertensplein, 
t.a.v. Addy Warmerdam, tel. 0346 214161 of e-mail info-m@swodebilt.nl. 
De kosten hiervan bedragen 30 euro p.p. voor 12 avonden. 



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

Maak tijdig uw afspraak 
voor de zomer, want ook 

wij gaan op vakantie

 Miranda 17 juni t/m 28 juni
 Wendy 21 juli t/m 11 augustus
 Francisca 21 juli t/m 11 augustus
 Christa 5 augustus t/m 26 augustus
 Annelinde in september

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET, ELEC KAP, ER, CV,
SB, RAD/CD, LEDEREN INT, (EVT WINTERKAP EXTRA), 145000KM ................................... `00 €. 8.600,-

PEUGEOT
206 1.4 XT 3 DRS, L BLAUW MET, ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFDAK, 146000KM .............. `99 €. 5.950,-
206 SW XS 1.4, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, RAD/CD/NAV, 118000KM ........................ `03 €. 8.450,-
307 2.0 16V CC, ROUGE LUCIFER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV, HALF LEDER,
CRUISE C, RAD/CD WISS, PARKEERS, REGENS, AFN TREKH, 92000KM ........................... `04 €. 18.950,-
407 SW XR 2.0 HDIF 16 PACK, D BLAUW MET, LEDER INT,
CRUISE C, CLIMATE C, PARKEERS, RAD/CD/NAVI, ABS, ER, CV, SB, 147000KM ............... `05 €. 16.250,-
407 SW 1.8 16V PACK G3, GRIJS MET, ER, CV, SB, MLV
ABS, RAD/CD, CRUISE C, CLIMATE C, TREKH, AIRBAGS, REGENS, 167000KM ................. `05 €. 14.250,- 
607 2.2 16V 160 PK, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,
RAD/CD WISS/NAVI, LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137000KM .......................................... `01 €. 9.950,-
BOXER 2.0 HDI, WIT, PRIJS EXCL BTW, 120000KM ............................................................. `02 €. 8.250,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C8 2.2 HDIF 16V 7 PERS, ROUGE LUCIFER, RAD/CD, ABS,
XENON, CRUISE C, LMV, CLIMATE C, AIRBAG, PARKEERHULP, 148000KM ....................... `03 €. 16,500,-
CITROËN C3 1.4I AUT, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD ..................... `03 €. 11,350,-
CITROËN C5 1.8 16V AUT4 /NAVI, ZWART MET, NAVI KLEUR, ER,
CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, ABS, REGENS, 98000KM ....................................................... `04 €. 13.500,-
CITROËN C5 2.0 16V BREAK, ICELAND BLUE, ER, CV, SB, ABS,
AIRBAGS, CLIMATE C, LMV, REGENS, TREKH, 140000KM .................................................. `02 €. 7,950,-
RENAULT KANGOO 1.5 DCI  MPV, GEEL, SB, RAD/CD, SCHUIFD, 84000KM....................... `02 € .8.750,-
RENAULT CLIO RXE 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, AIRCO, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, MLV, 86000KM ........................................................................................... `02 € .7.950,-
FORD WINDSTAR MPV 7 PERS AUT, GROEN MET, CLIMATE C, ABS, RAD/CD,
ER, CV, SB, LMV, ESP, CRUISE C, APK T/M FEB 2009, 180000KM ....................................... `98 € .5.250,-
VOLVO V70 D5 AUT, ZWART, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
LMV, TREKH, ESP, ABS, AIRBAGS, NW DISTRIBUTIERIEM, 159000KM ............................... `04 € 21.750,-

BUDGET CARS
CITROËN XANTIA 1.6I, GRIJS MET, KEURIGE AUTO, 146000KM ......................................... `95 €. 1.750,-
PEUGEOT 106 1.1I 5DRS, GROEN MET, ZONNEDAK, RAD/CD, 138000KM .......................... `94 €. 950,-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

EMMERVOORDEEL 
RICE-CRACKERS TORTILLA'S

Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070

DONDERDAG

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL WOENSDAG GEHAKTDAG

Half- om half gehakt
1 Kg. | 3,98

Gekruid gehakt  
1 Kg. | 4,98

Rundergehakt
1 Kg. | 4,98

Reclame geldig vanaf 
donderdag 12 juni 
t/m woensdag 18 juni

Diverse vleeswaren 
Boterhamworst, Schouderham
Grillworst met- of zonder kaas
Gebraden gehakt, Zeeuws spek,
Paardenworst,
Leverworst,
Kookworst

100
gram 0.70

VOORDEEL HELE WEEK

3.98

Rundergehaktstaven
Rundervinken
Runder verse worst
Runderhamburgers

SPECIAAL VOOR VADERDAG!

Malse riblappen

Varkensfilet-
rollade

Kippenbouten

6 halen / 5 betalen

6 halen / 5 betalen

VLEESWARENTRIO

3x100
gram 3.98

100
gram 1.98

Rosbief
Fricandeau
Boerenham 

2 Kg.

1 Kg.

1 Kg.

5.-
9.98
8.98

1 Kg. 8.98

Verwen papa met 
een lekkere biefstuk
Een heerlijk stuk kaas 
voor bij de borrel
Extra belegen

 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.

Geslaagd? bloemetje erbij!
  boeketten vanaf  8,95

Magic football  1,95

Vaderdag.. tuindag!
Grote surfinia
8,95

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
De BESTE kwaliteit voor een LAGE prijs!!

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

Hollandse Bospeen ..............nu 0,99

IJsbergsla .......................nu 0,79

Trostomaten ............... 500 gram 0,89

Meloenmix .................. volle bak 1,49

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

Mango's  ..................... 3 voor 1,98

Aardbeien en zacht fruit .................

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

Vers gesneden

Hollandse

Grote krop Hollandse

100 gram 0,99

Nasi of Bami
met saté of babi pangang

100 gram 0,99
Asperge-schotel

100 gram 0,79

Pastitio
Pasta met gehakt 

Vers gesneden

Vers gesneden

De lekkerste

Volop Hollandse

2e bak GRATIS!!

tegen scherpe 
DAGPRIJZEN!!

alleen klasse 1
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Je kunt bij InFiteness terecht voor 
personal training, sport, sportmas-
sage, revalidatie en sportverzorging. 
Nathalie heeft zelf een opleiding als 

verpleegkundige achter de rug met 
vervolgens de CIOS sportopleiding 
plus de opleiding van het Nederlands 
Genootschap Sportmassage (NGS) en 
aanvullende cursussen. Momenteel is 
ze ook nog bezig met haar opleiding 
tot fysiotherapeut. Ze noemt een paar 
voorbeelden van wat er mogelijk is: 
sportmassage en sportverzorging door 
middel van speciale oefentherapie na 
een periode van fysiotherapie. De 
herstellende sporter kan hiermee weer 
op zijn oude niveau terugkomen. Ze 
kan een atleet echter desgewenst ook 
begeleiden voor of na een wedstrijd, 
bijvoorbeeld bij een marathon. Pre-
ventieve verzorging en een goede 
warming up horen daarbij. Nathalie 
kan een sporter intapen zodat hij of 
zij op een verantwoorde manier kan 
sporten. Maar ook mensen die her-
stellen na een operatie kunnen Bij 
Infiteness terecht voor een passend 
revalidatieprogramma.

Begeleiding
Persoonlijke begeleiding en training 
blijft natuurlijk ook tot de mogelijk-
heden behoren maar Nathalie houdt 
zich ook bezig met groepen die wil-
len sporten. Al die activiteiten doet 
ze bij voorkeur buiten, in de natuur 
of in het zwembad. Dat heeft een 
positief effect op de sporter vindt ze 
zelf. Maar indien nodig en gewenst, is 
begeleiding aan huis altijd mogelijk. 
Uiteraard blijft Nordic walking ook 
op het InFiteness programma staan 
onder de naam Nordic Walking de 
Bilt. Ze vindt deze manier van bewe-
gen ook als oefentherapie heel nuttig. 
Je kunt er zo veel mee doen. Zelfs 
ook bij mensen met een neurologi-
sche stoornis, is haar ervaring. Je kunt 
die sport heel intensief beoefenen. 
Nathalie krijgt haar klanten uit de 
wijde omtrek van Maartensdijk.

Hardloopclinic
Nieuw is de hardloopclinic die ze op 

21 juni van start wil laten gaan. Gedu-
rende 8 weken wil ze met een groep 
van minimaal 10 en maximaal 15 
mensen op zaterdag gaan hardlopen. 
De bedoeling is om met die groep in 
8 weken de 5 km binnen 30 minuten 
af te leggen. Dat moet mogelijk zijn 
is haar inschatting. Ze levert hierbij 
de complete begeleiding.
Outdoor Fitness is weer een ander 
project, speciaal bedoeld voor de 
zomerperiode wanneer de mensen 
niet naar de sportschool willen of 
kunnen. Alle oefeningen die je daar 
doet kun je ook buiten doen is haar 
overtuiging. Je doet het alleen op 
een andere manier, zonder al die 
toestellen. Het is daardoor ook veel-
zijdiger en effectiever. Ze wil bij 
Outdoor Fitness ook werken aan het 
uithoudingsvermogen door middel 
van krachttraining. Het mooie is dat 
dit ook geschikt is voor iedereen die 
nog nooit eerder getraind heeft. Ook 
hier geldt weer: het gebeurt buiten 
en dat heeft een positief effect op de 
resultaten.

Voedingsadviezen
Naast Outdoor Fitness start ze ook 
Outdoor Fitness Intensive. Deze trai-
ning kan bijvoorbeeld worden benut 
door mensen die net hersteld zijn 
van een blessure en hierna willen 
terugkomen op hun oude niveau. Ze 
denkt daarnaast aan mensen die ver-
antwoord willen afvallen. Deze afval-
lers krijgen tevens voedingsadviezen 
en een voedingsplan aangeboden. De 

training wordt helemaal afgestemd op 
de persoonlijke omstandigheden van 
de deelnemer. De hardloop- en fit-
nessprojecten zijn overigens speciaal 
bedoeld voor de zomermaanden.

Graag buiten
Het is een druk leven voor Nathalie. 
Ze krijgt veel waardering door haar 
werk en dat geeft haar altijd een goed 
gevoel. Ze wil dat mensen het uiterste 
uit zichzelf halen en gebruik maken 
van al hun mogelijkheden. Maartens-
dijk als geheel zou best wat sportie-
ver mogen zijn en wat meer mogen 
bewegen, vindt zij. Haar uitgangspunt 
is dat haar trainingen en clinics voor 
iedereen toegankelijk moeten zijn. Ze 
vindt het fijn om buiten te zijn, ook 
als het weer wat minder fraai is. Dat 
beseft ze vooral als ze af en toe een 
dag binnen werkt aan de boekhou-
ding van haar eigen bedrijf. Naast 
alle beweging die ze dagelijks in haar 
vak heeft vindt zij toch nog tijd om 
in haar vrije uren zelf aan sport te 
doen. Ze doet aan hardlopen, kracht-
training, fitness en tennis.

Tenslotte nog een zomertip van Nat-
halie voor iedereen die zijn of haar 
gewicht op peil wil houden: let toch 
vooral op in deze periode. Blijf kri-
tisch op wat je eet en drinkt. Juist in 
de zomer komen de pondjes er onge-
merkt gemakkelijk bij tijdens party’s 
en barbecues. Infiteness is te bereiken 
via de website www.infiteness.nl en 
op tel. nr. 06 20863803.

‘Infiteness’ biedt veel mogelijkheden 
voor sport en revalidatie

door Martijn Nekkers

Nathalie Schaafsma (25) uit Maartensdijk heeft zich de afgelopen jaren in het Maartensdijkse bekendheid 
verworven als jonge onderneemster, werkzaam op het gebied van sportverzorging, sportmassage, personal 
training en Nordic walking. Ook heeft zij mee mogen helpen in het SBS 6 programma Afvallers XXL waar 

zij de mensen adviseerde en bijstond bij het verminderen van hun te hoge gewicht, (wellicht komt er dit 
jaar een vervolg). Ze heeft nu haar bedrijf gereorganiseerd en al haar activiteiten kunnen we vanaf nu 

tegenkomen onder de titel InFiteness, ook op haar website ( www.infiteness.nl ).

Nathalie Schaafsma.

VVD gaat verlaging 
afvalstoffenheffing bepleiten
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota door de gemeenteraad op 24 en 
26 juni a.s. gaat de VVD-fractie voorstellen de afvalstoffenheffing in 2009 
te verlagen. De VVD constateert dat de gemeente De Bilt in de provincie 
Utrecht behoort tot de vijf gemeenten met de zwaarste lastendruk. De frac-
tie ziet mogelijkheden die lastendruk voor de burgers te verminderen. In 
2007 is een teveel betaald bedrag aan afvalverwerking teruggestort. Verder 
krijgt de gemeente van het rijk extra geld uit de ingevoerde verpakkingstax. 
Dit levert de gemeente volgens de VVD 350.000 euro op. De fractie komt 
bij de behandeling van de Voorjaarsnota met concrete voorstellen voor de 
begroting van 2009. [GG]

De Landelijke Stichting ‘Gewoon’ 
Sport is ontstaan uit een lokaal initi-
atief van het gehandicaptenplatform 
De Bilt. De stichting biedt mensen 
van zestien jaar en ouder met een 
lichamelijke beperking de mogelijk-
heid om onder begeleiding aan sport 
te doen. 
Elke zaterdagmiddag van twee tot 
vier uur wordt gesport in het Rac-
ketcentrum aan de Kees Boekelaan 
in Bilthoven. Daar maken weke-
lijks meer dan twintig deelnemers 
gebruik van. Er zijn ook activitei-
ten in Bunschoten-Spakenburg en 
Soest. ‘We hebben net een vooron-
derzoek afgerond voor een project 
in Sittard. Het heeft alle kans van 
slagen’, vertelt Sandra Kosterman, 
de voorzitter van de stichting.

Hans van Breukelen
Zoals iedere zaterdag wordt ook op 
14 juni vanaf twee uur gesport. Er 
zijn extra tennisbanen beschikbaar, 
waardoor sporters met en zonder 
beperking samen kunnen tennissen 
en ontdekken dat dit goed mogelijk 
is. Om half vier gaan de barbecues 
aan en begint het feest, dat tot 
ongeveer half zeven duurt. Hans 
van Breukelen is van half twee tot 
drie uur aanwezig Hans is lid van de 
Raad van Aanbeveling van de lan-
delijke stichting. Aalt van de Beek 
uit Westbroek is één van de deel-
nemers aan het project ‘Gewoon’ 
Sport. Op de jubileumdag treedt hij 
op als fotograaf. 

Sponsors
Publicaties in de lokale media dra-
gen bij het project ‘Gewoon’ Sport 
bekendheid te geven. ‘Vaak wordt 
er naar aanleiding van een artikel 
gebeld. Mensen lezen het en denken 
dat kan ik ook wel een keer gaan 
doen’, vertelt Sandra Kosterman. 
‘Het werkt ook heel goed voor 
de lokale sponsoring. Ondernemers 
lezen dat wij er ook zijn en hoe lan-

ger je bestaat en hoe veiliger zij het 
vinden om geld te geven. Dat mer-
ken we duidelijk. Voorheen moesten 
we altijd op pad voor sponsorgeld 
en nu komen ze zelf al naar ons toe.’ 
Ook voor het feest heeft de stichting 
sponsors gevonden. ‘Maar we zoe-
ken nog steeds sponsors.’ 

Informatie is te vinden op 
www.gewoonsport.nl.

‘Gewoon’ Sport viert tweede lustrum
door Guus Geebel 

Het ‘Gewoon’ Sportproject in Bilthoven bestaat tien jaar. Op zaterdag 14 juni 2008 komen zo’n honderd 
mensen naar het Racketcentrum aan de Kees Boekelaan om dit jubileum te vieren. Er wordt gesport en er is 
een barbecue. Onder de aanwezigen is de oud-keeper van het Nederlands voetbalelftal Hans van Breukelen. 

Sandra Kosterman (rechts) en Jessica Heij, voorzitter en secretaris van de 
stichting ‘Gewoon’ Sport.

Boekendienst aan Huis
Lezen voorziet voor veel mensen in een informatiebehoefte en brengt ple-
zier en ontspanning. Hiervoor kan men onder andere terecht in de Openbare 
Bibliotheek. Kunt u door een lichamelijke beperking of een andere oorzaak 
niet meer zelf naar de bibliotheek komen, dan komt de bibliotheek naar u. 
De Boekendienst aan Huis is een gratis dienst aangeboden door de Open-
bare Bibliotheken gemeente De Bilt in samenwerking met de UVV (Unie 
van vrijwilligers).
Naast boeken in een gangbare lettergrootte heeft de bibliotheek ook een 
ruime keuze in grootletterboeken, luistercd’s en boeken op daisy-rom 
(gesproken boeken). Een daisyspeler is ook te leen in de bibliotheek. U 
geeft zelf aan wat u wilt lenen en de materialen worden gebracht en ook 
weer opgehaald. In Maartensdijk brengen de vrijwillige medewerkers van 
de bibliotheek de boeken aan huis.

Kosten
De Boekendienst aan Huis kost u niets; u dient wel lid te zijn van de bibli-
otheek in onze gemeente. Voor meer informatie of aanmelden voor deze 
dienst kunt u terecht bij een van de vestigingen of neem contact op met Ans 
Weerdenburg, Specialist Senioren via e-mail 
a.weerdenburg@bibliotheekdebilt.nl of tel. 030 2285803. Meer informatie 
zie ook www.bibliotheekdebilt.nl.

Rode Kruis Collecte
Van 16 t/m 21 juni gaan collectanten van het Rode Kruis langs de deuren 
voor een gift in de collectebus met de slogan Uw hulp Helpt Direct.
Het Rode Kruis hoopt met de inzet van duizenden enthousiaste en betrok-
ken collectanten het succes van voorgaande jaren te overtreffen, met als 
doel meer slachtoffers te kunnen helpen met noodhulp of sociale hulp.



 Apotheek Maertensplein

 Maertensplein 22

 3738 GK Maartensdijk

 0346-210605

Gezocht:

Bezorger
We zoeken iemand die elke dag 

’s middags flexibel inzetbaar 
(1-2 uur per dag) is 

(maandag t/m vrijdag).

Rijbewijs noodzakelijk, 
bezorgauto aanwezig.

Interesse? Neem contact op met 
Els Coyajee (0346-210605) 

of kom langs in de apotheek

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

NU volop keus in:

•	 		overhemden

	 kortemouw	vanaf	19,95

•	Polo's	in	diverse

	 strePen	en	uni.

•	herenriemen

•	sneaker	sokken	

	 wit-zwart	en	beige

	 3	Paar	voor	2,50

•	herensokken.	ruit

	 3	Paar	€ 5.00

Vaderdag 15 juni

EEN MUZIKALE REIS 
DOOR DE TIJD

 
Een bijzondere avond met het 
KURIOS KLARINET KWARTET

 
Van Bach tot klezmer 
(en vele andere stijlen).

 
U bent van harte uitgenodigd op vrijdagavond 20 

juni om 8 uur in de Evangeliekapel, 
Nieuwstraat 47 in De Bilt. 

Toegang en koffie zijn gratis. Er wordt een collecte 
gehouden voor de onkosten.

Nadere inlichtingen: 06-13551843.

Goed uitgerust 

op weg!

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Solar campingdouche Euro 6,95
 

Jerrycan opvouwbaar Euro 3,75
(inhoud 15 liter)

 
Strandparasol  Euro 7,95
(diverse kleuren)

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

De Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt is een informele organisatie met 
ongeveer 25 vaste medewerkers en aantal vrijwilligers en maakt deel uit van de RUM 

(Regiobibliotheek Utrecht Midden). Er zijn drie vestigingen: Bilthoven (hoofdvestiging), 
De Bilt en Maartensdijk.

Wij zoeken zo spoedig mogelijk een:

Invalkracht M/V
voor een variërend aantal uren per week (via uitzendbureau)

De werkgever wordt Randstad/Probiblio uitzendbureau, de werving- en selectieprocedure 
wordt gedaan door de Stichting Openbare Bibliotheken gemeente De Bilt. 

Meer informatie over de organisatie en een uitgebreid functieprofiel 
is te vinden op www.bibliotheekdebilt.nl 

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

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

Oranje Voebalbollen
5 voor € 2,-

Oranjesoezen
4 + 1 gratis

Kwarkini's
Ze zijn er weer!!!

vrij
dag

mar
kt

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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
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
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‘De weg naar Lethe’ is het eerste boek 
van Bernard Schut. ‘En het laatste’, 
verzucht de schrijver. ‘Schrijven is 
heerlijk, maar het kost zoveel tijd en 
energie om een uitgever te vinden, het 
boek klaar te maken voor publicatie, 
het te promoten, ik denk niet dat ik 
dat nog presteer. Ik ben inmiddels de 
zeventig gepasseerd’. 
Verhalen schrijven doet Schut al 
lang en verscheidene verhalen zijn 
in kranten en tijdschriften gepubli-
ceerd. De reden om dit boek uit te 
brengen is gelegen in zijn familie. De 
twee zonen van Bernard Schut zijn 
getrouwd met Mexicaanse vrouwen. 
Voor Schut aanleiding om zich de 
Spaanse taal eigen te maken. Hij deed 

dit door verhalen te schrijven in het 
Spaans. Op de bruiloft van een vriend 
vertelde Schut zo’n verhaal, vertaald 
naar het Nederlands. Een verhaal 
over hun gemeenschappelijke tijd, 
over jeugdherinneringen. De reacties 
op dit verhaal waren positief en dus 
besloot hij verhalen te bundelen en 
een uitgever te zoeken. 

Ik ben uw buurman
De verhalen in ‘De weg naar Lethe’ 
spelen zich in alle delen van de wereld 
af. In het eerste deel van de bundel 
‘Viva Mexico’ beschrijft Schut zijn 
ervaringen in een fascinerend maar 
ook corrupt land. De prachtige bloe-
men, de verrukkelijke maaltijden, de 

enorme variatie aan volkskunst, de 
oude, koloniale steden en natuurlijk 
het fantastische klimaat. Maar ook de 
schrijnende armoede, de muchachas 
(dienstmeisjes), die voor een appel en 
een ei de gehele dag ter beschikking 
staan, de luchtverontreiniging, de 
vele ontvoeringen en kidnappingen 
(hoe blanker een kind hoe groter de 
kans dat het gekidnapt wordt). 

Onderwijs
In deel twee ‘Moving cross the bor-
ders’ verhaalt Schut over reizen naar 
andere verre bestemmingen. Omdat 
hij altijd in het onderwijs gewerkt 
heeft, onder andere bij de Werkplaats 
in Bilthoven als docent Nederlands, 

was hij in de gelegenheid om uit-
gebreide reizen te maken. Reizen 
naar Namibië (‘dwars door het land, 
kamperend, helemaal in het niets’), 
ervaringen in Rusland door de jaren 
heen, maar ook pentekeningen uit 
Athene en Cannes. In het derde deel 
‘Waar de blanke top der duinen’ blijft 
Bernard in Nederland en in soms heel 
korte verhaaltjes geeft hij een inkijkje 
in ‘onze’ wereld, bijvoorbeeld in ‘Ik 
ben uw buurman’. Het laatste deel 
van ‘De weg naar Lethe’ heeft als 
titel ‘De laatste grens’ en de verhalen 
in dit deel hebben afscheid van het 
leven als onderwerp. Waarmee de 
cirkel rond is, want de Lethe was 
in de Griekse mythen een rivier in 
de onderwereld, waaruit de doden 
dronken zodat de herinnering aan het 
aardse leven verloren ging.
Iedereen die geïnteresseerd is in het 
boek of de verhalen van Bernard 
Schut (tijdens de presentatie zal hij 
enkele verhalen uit het boek voorle-
zen), is welkom op vrijdag 13 juni om 
18.30 uur bij boekhandel Jongerius.

Verhalen uit vele landen
door Sylvia van der Laan

Vrijdag 13 juni is er bij boekhandel Jongerius in Bilthoven een exotisch feestje. Bernard Schut uit Bilthoven 
presenteert ‘s avonds zijn verhalenbundel ‘De weg naar Lethe’. Omdat veel verhalen zich afspelen in Mexico, 
is er live Latijns-Amerikaanse muziek te beluisteren en worden er uitheemse hapjes en drankjes geserveerd.

Bernard Schut: ‘Schrijven is heerlijk, 
maar het kost veel tijd en energie om 
een uitgever te vinden, het boek klaar 
te maken voor publicatie en het te 
promoten. 

De twaalf meter lange limousine reed 
eerst naar het gemeentehuis waar bur-
gemeester Arjen Gerritsen vol bewon-
dering een kijkje kwam nemen. Het 
vervolg van de reis ging niet steeds 
van een leien dakje. Rotondes zijn 

voor dit soort auto’s niet gemaakt, dus 
moest de chauffeur af en toe stoppen 
en achteruit steken om verder te kun-
nen. Het personeel genoot intussen 
op de luxe lederen banken van de 
uitgebreide lunch. 

Verkopers
Het bedrijf SalesProfs is gespeciali-
seerd in werving, selectie en detache-
ring van professionele verkopers. Het 
draait daarbij niet om kennis van een 
bepaalde branche, maar om beheer-

sing van het verkoopproces. Bij Sales-
Profs werken uitsluitend verkopers. 
‘Omdat wij weten dat verkopers beter 
dan de gemiddelde recruiter in staat 
zijn andere verkopers op hun kwa-
liteiten te beoordelen’, aldus office-

manger Carolien Boshuis. Het bedrijf 
is vijf jaar in de gemeente gevestigd 
en heeft tien personeelsleden. ‘Wij 
werven verkopers in opdracht van 
tal van bedrijven door het hele land 
heen’, vertelt directeur Lucas Wemes. 
‘Bijvoorbeeld voor Douwe Egberts, 
maar ook voor bijna alle kranten. Wij 
zorgen ervoor dat ze nieuw bloed bin-
nen hun organisatie krijgen.’ 

Drie regels
Carolien Boshuis heeft SalesProfs bij 
Radio 538 voor de LimoLunch opge-
geven. Zij gaf bij de aanmelding als 
aanbeveling op dat het bedrijf maar 
drie regels heeft: Respect people, 
make money en have fun. Voor Radio 
538 was dit voldoende reden de 538 
Limolunch toe te kennen. Carolien 
Boshuis licht de drie regels als volgt 
toe: ‘We respecteren onze kandidaten 
en klanten, zodat ze bij ons zich op 
hun gemak voelen. Wij verdienen 
daaraan en dan is er dus ruimte en tijd 
om lol te hebben.’ [GG]

Bilthovens bedrijf wint 
radio 538 LimoLunch

Een LimoLunch in een opvallende paarse verlengde Hummer van 
Radio 538 was de prijs die het bedrijf SalesProfs in Bilthoven had 

gewonnen. Op vrijdag 6 juni werd het personeel voor een tocht van een 
uur opgehaald aan de Jan Steenlaan. 

Ook burgemeester Gerritsen kwam een kijkje nemen.

Een onwijs lange limousine voor het 
bordes van gemeentehuis Jagtlust.

•	 	De	heer	Lourens	Wijma,	Burg.	de	Withstraat	31	D	te	
De Bilt (‘de oude school’) 
Een sfeervolle romantische tuin met veel gezellige 
hoekjes, gelegen in het ‘oude dorp’ van De Bilt. ( In 
het huis is een antiekwinkeltje. U kunt zowel de tuin 
als het huis bezoeken.) 

•	 	Fam.Haak,	Groenekanseweg	16	De	Bilt 
Onderhoudsvriendelijke tuin met bijzondere heesters 
en éénjarigen. Open van 10.00-13.00 uur.

•	 	Familie	v.	d.	Berg,	Palzerweg	51	te	Bilthoven. 
Gezellige tuin met hoogteverschil en borders, gren-
zend aan de geluidswal van het spoor. 
(Tegen vergoeding: koffie/thee/drankjes met cake en 
kleine lunchgerechten).

•	 	4.Fam.	v.d.	Laan,	Berlagelaan	109	te	Bilthoven. 
Rustige, parkachtige, onderhoudsvriendelijke tuin 
met een grote en een kleine vijver en groenblijvende 
heesters.

•	 	Familie	van	Capelle	Schubertlaan	11	te	Bilthoven. 
Een onlangs geheel gerenoveerde achtertuin met 
vijver en niveauverschillen. Het bijzondere is, dat op 
zeer creatieve wijze gebruik is gemaakt van zowel de 
al aanwezige vaste planten en heesters als ook van 
harde materialen.

•	 	Familie	De	Kock,	Händellaan	17	Bilthoven. 
Ruime, door de eigenaresse zelf aangelegde en onder-
houden villatuin met een vijver.

•	 	Fam.	Verholt,	Groenekanseweg	126	te	Groenekan. 
Grote 2.5 ha boerderijtuin, rond het huis cultuur: 
rozen, buxus, boomgaardje, kruiden/moestuin. Achter, 
natuur: weiland met uitgegraven sloot met en rondom 

een natuurlijke begroeiing en een houtwal. (Extra: 
kijkje in atelier eigenaar (beelden)

•	 	Fam.	van	Schaik,	Kastanjelaan	2	Groenekan. 
Een zeer grote, parkachtige villatuin met een water-
partij en veel oude bomen.

•	 	Fam.	v.d.	Weerdhof,	Ruigenhoeksedijk	127,	Groene-
kan. 
Spontaan aangelegde tuin met zelf gekweekte en 
gevonden planten, waar het hart van de eigenaar in 
ligt. De tuin is een beetje aangepast aan het omrin-
gende landschap en is rolstoeltoegankelijk.

•	 	Fam.	Scholten,	Kerkdijk	79	te	Westbroek. 
Deze tuin is het beste te omschrijven met het woord: 
natuurtuin.

•	 	Familie	Baas,	Kerkdijk	132(tuiningang)	te	Westbroek. 
Moeras- en stinzenplantentuin. In deze tijd bloeien 
de wilde orchideeën. Deze tuin is echt een bijzondere 
ervaring. Hij is gelegen aan de rand van een natuur-
reservaat, bestaande uit laagveenmoeras, zogenaamde 
‘zodden’, met daartussen legakkers. Het moeras loopt 
tot in de tuin en bepaalt dus in grote lijnen de aanleg. 

•	 	Beeldentuin	Galerie	Westbroek,	Kerkdijk	154	te	
Westbroek. 
De boerderijtuin is zeer gevarieerd: boomgaard, 
moestuin, siertuin die overgaat in het beschermd 
natuurgebied.

•	 	Mw.	Hooftman,	Tolakkerweg	20	te	Hollandsche	
Rading. 
Grote	2600	m2	sfeervolle,	oude	tuin	met	gras,	bor-
ders en fruitbomen.

Open tuinendag bij Groei & Bloei 
Groei en Bloei heeft ook dit jaar weer een aantal tuineigenaren bereid gevonden om hun tuin te laten 

bezichtigen door anderen. Zaterdag 14 juni zijn de tuinen open van 10.00-16.00 uur. 
Eén tuin alleen ’s ochtends van 10.00-13.00 uur.

Het Orkest van Utrecht is er trots op dat de talent- en succesvolle Lisa 
Jacobs	(1985)	soleert	in	hèt	concert	onder	de	vioolconcerten:	het	vioolcon-
cert	in	d,	opus	61	(1806)	van	Beethoven.	Lisa	is	in	2006	met	een	tien	met	
onderscheiding afgestudeerd aan het conservatorium
van Amsterdam en won verscheidene eerste prijzen waaronder het prinses 
Christina	concours	(1999).	Op	17-jarige	leeftijd	maakte	zij	haar	debuut	met	
het koninklijk Concertgebouworkest. Ze speelt met andere grote orkesten 
als het Residentieorkest en Amsterdam Sinfonietta in binnen- en buitenland 
en is al diverse malen te zien en te horen geweest op televisie en radio. 

Lisa	 treedt	 op	 zaterdag	 14	 juni	 2008	 om	20.15	 uur	 op	 in	 de	Geertekerk,	
Geertekerkhof 23, in Utrecht en op zondag 15 juni 2008 om 15.00 uur in de 
Noorderkerk	aan	de	Laurillardlaan	6,	te	Bilthoven.	Zij	wordt	begeleid	door	
het	Orkest	van	Utrecht	en	het	Filharmonisch	Orkest	's-Hertogenbosch	o.l.v.	
Viorgo	Moutsiaras.	Kaarten	kosten	12	euro,	Kinderen	onder	12	jaar	gratis.	
Verkoop is aan de zaal of reserveren via www.orkestvanutrecht.nl

Op 17-jarige leeftijd debuteerde Lisa 
Jacobs met het koninklijk Concertge-
bouworkest.

Lisa Jacobs soleert in 
Noorderkerk te Bilthoven



Dagelijks geopend 10.00 - 22.00 uur

laatste entree 20.30 uur.

www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, Bilthoven,

030-2281154, 06-20963766

MIDGETGOLF BILTHOVEN

Druk– en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen gelden tot en met 30 juni 2008 












































































































Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

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

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

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

De Molenpolder

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

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

Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

Familiedrukwerk

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 21 09
www.jvand.nl



Korfbalvereniging Tweemaal Zes 
organiseerde woensdag 4 juni jl. voor 
de 12e maal het Combi-korfbaltoer-
nooi, gesponsord door Juwelier en 
Edelsmid Rob van Eck uit De Bilt. Er 
konden allerlei soorten teams mee-
doen: familie, collega’s, buren enz. 
Het was een gezellig toernooi, met 19 
deelnemende.

De wedstrijden werden in poules afge-
werkt. Er werd fanatiek en toch ook 
vooral gezellig gekorfbald. Per team 
mocht er een gelimiteerd aantal actie-
ve korfballers meedoen. En er werd 
flink gescoord: er waren wedstrijden 
bij waarbij de teams samen 8 keer 
wisten te scoren in ruim een kwar-
tiertje. De IJskonijnen hebben met 14 
doelpunten het meest gescoord. 

Het was spannend in alle poules. 
Alles hing nog van de laatste ronde 
af. De poulewinnnaars speelden een 
halve finale. De tweede halve finale 
eindigde onbeslist. Dus moesten straf-
worpen bepalen wie er naar de finale 
zou gaan. De Brandweer was hier net 

iets beter in en speelde dus de finale 
tegen FC Binsbergen. Het publiek 
werd getrakteerd op een zeer fanatiek 
potje korfbal. Zo spannend dat ook 
de finale gelijk eindigde. Wederom 
was de Brandweer beter in staat om 

vanaf twee en een halve meter de bal 
door het mandje te gooien en werd 
daarmee ‘Combi-Korfbalkampioen 
2008’.
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advertentie

De SP in de gemeente De Bilt ver-
zet zich tegen de voorgenomen aan-
leg van een golfbaan in het gebied 
ten Westen van de Prinsenlaan in 
Maartens¬dijk. Om dit kenbaar te 
maken trekt de SP daarom alles uit de 
kast, zoals het verspreiden van flyers 
en raamposters onder mensen die 
hun protest kenbaar willen maken. 
Op zaterdag 14 juni organiseert de 
SP een ‘groene lunch’ met de groene 
organisaties in de gemeente en in de 
week daaropvolgend brengt de SP een 
speciale actiekrant uit.

(On-)nodig
‘Het is nodig dat we actie voeren’, 
zegt fractievoorzitter Etiënne van 
Buren. ‘Het lijkt erop dat de gemeen-
te alweer slappe knieën krijgt en mee-
gaat in dit onzalige plan. Alle partijen 
zouden beter moeten weten. Er zijn al 
drie golfbanen in De Bilt. Een vierde 
staat gepland bij de Ruigenhoeksedijk 
ten westen van Groene¬kan. Of een 
vijfde golfbaan een succes wordt, 
is maar helemaal de vraag, want 
de golfsport lijkt over zijn hoogte-
punt heen te zijn. Het gebied is nu 
beschermd tegen de dreiging van een 

Vinex-locatie. Met de komst van een 
golfbaan is die bescherming verleden 
tijd. Want geschiktere bouwgrond dan 
een lege golfbaan is er niet voor een 
project¬ontwikkelaar. Dat willen we 
niet, als je een vitaal platteland wilt, 
moet je de boeren de ruimte geven. 
Verder heeft het Prinsen¬laantje een 
lange, rijke geschiedenis, die zeld-
zaam is in Nederland en Europa. 
Iedereen met enig historisch besef 
wil dat in stand houden en niet weg-
bulldozeren. Ook is er een dassenclan 
die het gebied gebruikt om aan voed-
sel te komen. Iedereen met enige 

liefde voor de natuur zou die willen 
beschermen’. 

Rondvliegende ballen 
‘En tot slot: op dit moment kan ieder-
een genieten van de omgeving van de 
Prinsenlaan en dat zal flink ingeperkt 
worden. Wil je niet getroffen worden 
door rondvliegende ballen, dan zal er 

een hek om het gebied moeten en er 
zullen felle lampen geplaatst worden. 
Dat is voor de natuur niet leuk, maar 
of de bewoners van Maartensdijk 
nog het gevoel hebben dat ze in een 
‘groene en rustige gemeente’ wonen, 
zoals het college belooft, is ook nog 
maar helemaal de vraag’. [HvdB]

Wachten op je beurt om de vertegenwoordigers van de Stichting tot Behoud 
Prinsenlaan te spreken.

Veel belangstelling voor behoud van Prinsenlaan
Naast de acties die genoemd worden in een uitgegeven persbericht laste de gemeenteraadsfractie van de SP 
zaterdag 7 juni jl. nog een evenement in. Tussen 11.00 en 13.00 uur waren fractie- en bestuursleden op het 

Maertensplein in Maartensdijk en deelden flyers uit over en beantwoordden vragen aangaande het SP-standpunt 
over de mogelijke aanleg van een golfbaan aan de Prinsenlaan in Maartensdijk. Ook een vertegenwoordiging van 
de Stichting tot Behoud van de Prinsenlaan en Ommelanden was aanwezig. De belangstelling was enorm. Mensen 

moesten in de rij wachten op hun beurt, om de organisatie te kunnen spreken

Op donderdag 22 mei hebben de 
toezichthouders van de gemeente 
De Bilt een pand aan de Industrie-
weg in Maartensdijk met onmiddel-
lijke ingang gesloten. In het pand 
bleken 14 bedden in gebruik te zijn, 
bestemd voor buitenlandse werkne-
mers. De situatie was zeer brandon-
veilig en bovendien illegaal, omdat 
het pand geen verblijfsbestemming 
heeft. Dat betekent dat je er niet 
mag wonen of logeren.

Het was de tweede keer dat in dit 
pand illegaal verblijf werd gecon-
stateerd. Enige weken eerder is 
bij een controle door de gemeente 
geconstateerd dat er sprake was 
van een acuut brandonveilige situ-
atie en het illegaal huisvesten van 
personen. Er is toen een formele 
aanzegging gedaan dit gebruik van 
het pand te staken. De in het pand 
illegaal gehuisveste personen zijn 
nog dezelfde avond door de huurder 
elders ondergebracht. 

Opnieuw
Op 22 mei is bij een tweede con-
trole geconstateerd dat de huurder 
die aanzegging aan zijn laars heeft 
gelapt en dat er opnieuw 14 men-

sen klaarblijkelijk een slaapplaats 
gebruikten. Gezien de ernst van de 
situatie, met name de grote brandon-
veiligheid, heeft de gemeente het 
gebruik van het pand met onmiddel-
lijke ingang beëindigd. Dat betekent 
dat iedereen per direct uit het pand 
is verwijderd en dat het pand is 
verzegeld.

Preventie
De gemeente wil voorkomen dat de 
grote toestroom van buitenlandse 

werknemers sinds de openstelling 
van de grenzen binnen de Euro-
pese Unie, leidt tot illegale situaties 
waarbij de brandveiligheid ernstig 
in het geding komt. 
Burgemeester Arjen Gerritsen: ‘Je 
moet er niet aan denken dat er brand 
uitbreekt en de mensen geen kant 
op kunnen. Wij controleren dan ook 
streng en treden hard op tegen eige-
naren en huurders die op dergelijke 
wijze misbruik maken van de situ-
atie.’

Gemeente sluit pand met illegale bewoning
De Bilt zet preventie hoog op de prioriteitenlijst

Bij navraag bleek het te gaan om de bovenverdieping van dit pand gelegen 
aan de Industrieweg [HvdB]. 

Oude ambachten op het 
Maertensplein

Na de Country Fair en de demon-
stratie schaapscheren staat voor aan-
staande zaterdag de Oude Ambach-
tenmarkt centraal op het Maertens-
plein. De activiteitencommissie van 
de winkeliersvereniging is geslaagd 
in haar poging om veel mensen te 
interesseren voor de speciale acti-
viteiten op de zaterdagen Daarmee 
vervult het plein zijn sociale functie 
van ontmoetingsplek en kunnen de 
winkeliers zich verheugen op veel 
toeloop. 

Traditionele en hedendaagse ambach-
ten zullen zaterdag tussen 10.00 en 
16.00 uur te zien zijn. Een pottenbak-
ker, een mosterdmaker, een midwin-
terhoornmaker en een tingieter zullen onder andere laten zien hoeveel werk 
er verricht moet worden om te komen tot het eindproduct. Het zijn stuk 
voor stuk ambachten waarmee de mensen vroeger hun brood verdienden. 
Daarnaast zal ook een ciseleur (metalen voorwerpen met een beitel sierlijk 
bewerken), een fietsenmaker, een beurzenbreier en een 3d kaarten maker 
aanwezig zijn en enkele winkeliers zullen laten zien waar zij goed in zijn. 

Aanstaande zaterdag is ook de 
ciseleur of bijouteriemaker aan het 
werk op het Maertensplein. [MD]

Het team van de Brandweer Maartensdijk heeft de 12e editie van het Combi-
korfbaltoernooi gewonnen (foto Jeroen Kemp).

Brandweer Kampioen
Combi-Korfbaltoernooi



Wilt u (als bewoner, bouwbedrijf 
of instelling) gemeentegrond in 
gebruik nemen, dan heeft u hiervoor 
een vergunning nodig. Gemeente-
grond kan worden gebruikt door bij-
voorbeeld bewoners die hun woning 
gaan verbouwen en die niet de gele-
genheid hebben om de materialen 
op eigen terrein te plaatsen (zoals 
een container of losse materialen). 
Om ervoor te zorgen dat na de ver-
bouwing de gemeentegrond weer 
in goede staat is, moet de gemeente 
hiervoor kosten in rekening bren-
gen. De kosten zijn afhankelijk van 
de tijdsduur, het aantal m2 of de 

hoeveelheid containers die nodig 
zijn tijdens de verbouwing. Voor het 
verkrijgen van een vergunning heeft 
u het formulier "Aanvraag gebruik 
gemeentegrond" nodig. Als u een 
bouwaanvraag indient bij de afde-
ling VT, zit dit formulier al bij de 
benodigde papieren. 
Als u geen bouwaanvraag nodig 
heeft, kunt u het formulier ophalen 
bij de receptie van het gemeente-
huis. U dient dit formulier dan inge-
vuld, binnen 7 dagen, te retourneren 
ter attentie van de afdeling BOR/
Precario, Antwoordnummer 43, 
3720 VB te Bilthoven. U kunt het 
formulier ook via e-mail aanvragen: 
info@debilt.nl

Wijkservicecentrum MENS 
Maartensdijk, Tel: (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
Wijkprojectleider: Hilde Evers, telefoon: (030) 220 34 90 of 06 48 64 19 90 
e-mail: h.evers@mensdebilt.nl 
 
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg Maartensdijk: 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot  
15.00 uur. Telefoon Helpdesk: (0346) 21 10 55.

Internetcafé: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en 14.00 
tot 16.30 uur. Voor gratis hulp bij het Internetten: bel de Helpdesk voor een 
afspraak.
 
Restaurant Dijckstate
Altijd keuze uit drie menu’s.
Maandag t/m zondag 12.00 - 13.30 uur
Maandag t/m vrijdag 17.00 – 18.30 uur

 
Wijkservicecentrum MENS 
De Bilt West tel. (030)  221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C.
Asserweg 2 – 3731 KX De Bilt
wijkprojectleider Patty van Ziel, telefoon (030) 220 17 02 of 06 29 45 82 43
e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl
 
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg 
De Bilt West, tel. (030) 221 75 50
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

Spreekuren
•	 	Donderdag	12	juni	van	13.00	tot	14.00	uur;	Willemien	Hak,	mantelzorg-

consulent
•	 	Donderdag	 12	 juni	 van	 14.00	 tot	 16.00	 uur;	Anke	Vergeer,	 Trefpunt	 /	

Kwintes
•	 	Wijkwinkel	op	maandag-	 en	woensdagmiddag	open	 inloop	en	op	dins-

dag- en vrijdagmiddag volgens afspraak.

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

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk 
De Bilt, De Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, Gezond-
heidscentrum De Bilt, Kwintes, Provincie Utrecht,  SWO De Zes Kernen, 

Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.
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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	juni	2008;

•	Bilthoven:	bouwrijp	maken	park	Brandenburg;

•	Bilthoven:	herinrichten	van	Dijckschool,	tot	eind	juli	2008;

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk.

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

Reguliere bouwaanvraag
•		Westbroek,	 Dr.	 Welfferweg	 39,	

gedeeltelijk veranderen woon-
boerderij met kinderdagverblijf.

Reguliere bouwaanvraag 1e fase
•		Groenekan,	 Nieuwe	 Weteringse-

weg 52, vernieuwen berging.
U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-
ning is verleend. Deze besluiten 
maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’. 

Verleende bouwvergunning
•		Maartensdjk,	 Wolfsmelk	 5	 en	 6,	

gedeeltelijk veranderen schuur 
(28-5-2008);

•		Westbroek,	 Van	 Alphenstraat	 2,	
uitbreiden woning (3-6-2008).

Verleende bouwvergunning 2e 
fase
•	 Groenekan, Lindenlaan 66, oprich-

ten clubgebouw (3-6-2008).

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

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

Juridische Zaken

Wijziging Mandaatregeling

Het college van burgemeester en 
wethouders van De Bilt maakt 
bekend dat zij bij besluit van 3 juni 
2008 de 2e wijziging van de Man-
daatregeling De Bilt 2007 heeft 
vastgesteld.
De Mandaatregeling De Bilt 2007 
draagt de uitoefening van bevoegd-
heden van het college van burge-
meester en wethouders op aan een 
aangewezen portefeuillehouder of 
specifiek aangewezen ambtenaren.
De bevoegdheden worden onder 
verantwoordelijkheid van het col-
lege uitgeoefend. De 2e wijziging 
van dit besluit is noodzakelijk door 
wijziging van wet- en regelgeving.
Deze wijziging treedt in werking op 
15 juni 2008.

Dit besluit ligt tijdens kantooruren 
ter inzage bij het informatiecentrum 
van het gemeentehuis, Soestdijkse-
weg Zuid 173 in Bilthoven. Tegen 
betaling van een legesbedrag kan 
een kopie worden verkregen.

Verkeer

Openbare kennisgeving verkeers-
maatregel
 
Burgemeester en wethouders van 
De Bilt maken bekend dat zij van 
plan zijn om door plaatsing van 
verkeersbord E6 van de bijlage 
behorend bij het Koninklijk Besluit 
van 26 juli 1990, staatsblad. 459,
houdende de vaststelling van een 
nieuw Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens, een parkeerverbod 
in te stellen, voor de door een mar-
kering aangegeven parkeerplaats 
nabij perceel,

•		Bovenkruier	 32	 te	 Maartensdijk,		
behalve voor het motorvoertuig 
met het kenteken SZ-LT-20.

Belanghebbende kunnen binnen 
een termijn van twee weken na 
de datum van de bekendmaking 
op grond van artikel 4:8 van de 
Algemene wet bestuursrecht hun 
zienswijze naar mondeling,
maar bij voorkeur schriftelijk naar 
voren brengen. Uw zienswijze kunt 
u	 sturen	 naar;	 Gemeente	 De	 Bilt,	
afdeling Publiekszaken, Postbus 
300, 3720 AH  Bilthoven.

Beleid en strategie

Ter inzage ligging vastgesteld 
bestemmingsplan “Westbroek 
2007”

De gemeenteraad heeft op 29 
mei 2008 het bestemmingsplan  
“Westbroek 2007” ongewijzigd 
vastgesteld.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
bestaat uit een toelichting, voor-
schriften en een plankaart. 
Het plangebied betreft de kern 
Westbroek. De begrenzing van het 
plangebied ligt op de overgang van 
de kernbebouwing naar het open 
buitengebied, waarbij de grens op 
de Kerkdijk ligt na de nummers 20 
en 31, de grens op de Dr. Welffer-
weg ligt na de nummers 27 en 56 en 
op de Burg. Huydecoperweg ligt de 
grens ter hoogte van nummer 32. 
Aanleiding voor het opstellen van 
het bestemmingsplan is de actua-
lisering van bestemmingsplannen 
binnen de gemeente De Bilt.
Overeenkomstig artikel 26 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening 
ligt het vastgestelde bestemmings-
plan “Westbroek 2007” met ingang 
van 12	 juni	 2008 gedurende zes 
weken tot en met  23	juli	2008 voor 
iedereen ter inzage bij het informa-
tiecentrum van het gemeentehuis 
in Bilthoven (Soestdijkseweg Zuid 
173)
Gedurende genoemde termijn van 
tervisielegging kunnen zij, die tij-
dig hun zienswijze met betrekking 
tot het ontwerpplan bij de gemeen-
teraad kenbaar hebben gemaakt, 
alsmede belanghebbenden die aan-
tonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest hun ziens-
wijze eerder kenbaar te maken, hun 
bedenkingen inbrengen tegen het 
bestemmingsplan bij Gedeputeerde 
Staten van Utrecht, Postbus 80300, 
3508 TH Utrecht.

Bilthoven, 11 juni 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 en Toezicht 

Juridische Zaken
Beleid en strategie

Verkeer

Agenda 
Wijkservicecentra

12 – 18 juni 2008

Vervolg op pagina 11

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is 

een selectie opgenomen, waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige vermelding van de 

bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de gemeente De 

Bilt www.debilt.nl.

Precario
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Vervolg van pagina 10 Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger & Bestuur
De commissie van advies voor Burger & Bestuur vergadert op donderdag 
12 juni 2008 om 20.00 uur in de oude raadzaal van het gemeentehuis te 
Bilthoven. Voorafgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 
uur het informeel contact plaats in de Bilthal.

Agenda
Voorzitter: De heer P.H. Boos
Secretaris: Mevrouw mr. Drs. J.L. van Berkel

Voor deze agenda zijn de betreffende portefeuillehouders uitgenodigd.
20.00 uur 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Onderzoek Dorpshuis Hollandsche Rading
21.00 uur 3. Vaststellen wijziging Verordening leerlingenvervoer
21.30 uur 4. Regionalisering Brandweer
22.00 uur 5.  Vaststellen wijziging Verordening Maatschappelijke onder-

steuning
22.15 uur 6. Kredietvoorstel hulpmiddelen gehandicapten
22.45 uur 7.  Financiële jaarstukken en 3e verzamelwijziging begroting 

2008 BRU
23.00 uur 8. Vaststelling kort verslag d.d. 15 mei 2008
23.05 uur 9. Mededelingen
 9.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m 

mei 2008 
 9.2. Overige mededelingen 
 9.3. Terugkoppeling regionale organen/verbonden partijen
23.10 uur 10. Rondvraag
23.20 uur 11. Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 12 
juni 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:
Voozitter (plv): 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 1. Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2. Wenselijkheid golfbaan ten oosten van A27
21.00 uur 3. Vaststellen notitie Bermenbeleid
21.45 uur 4. Vaststellen duurzaamheidsnota
22.30 uur 5. Kredietvoorstel verbetering Milieustraat
22.45 uur 6. Vaststelling kort verslag d.d. 15 mei 2008 
22.50 uur 7. Mededelingen
 7.1.  bespreking van de lijst met toezeggingen en afspraken t/m 

mei 2008 
 7.2. Overige mededelingen n.a.v. raadsvergadering(en)
 7.3. Terugkoppeling overige regionale organen
22.55 uur 8. Rondvraag
23.05 uur 9. Sluiting 

Werkzaamheden Boslaan - Sperwerlaan
In aansluiting op de huidige werkzaamheden in de Boslaan aan het berg-
bezinkbassin, wordt in de weken t/m 12 juni het wegdek in de Boslaan en 
het eerste deel van de Sperwerlaan (tot de Merellaan) opgeknapt, hierdoor 
zal op de volgende momenten de Boslaan van 20:00 tot 6:00 afgesloten 
worden: woensdag 11 juni. Het verkeer zal worden omgeleid.

Gewijzigde bereikbaarheid 
zwembad en Better Bodies

Vorige maand is de bereikbaarheid 
van het zwembad en de sportschool 
Better Bodies voor automobilisten 
gewijzigd. Het is sindsdien niet meer 
mogelijk om via de Oude Branden-
burgerweg naar het nieuwe parkeer-
terrein te rijden. Het parkeerterrein is 
nu bereikbaar via een nieuwe route 
over de Leijenseweg en de Anne 
Franklaan.
Inwoners zijn hierover geïnformeerd 
via de krant en borden langs de 
weg die de omleidingroute aangeven. 

Toch blijkt dat veel automobilisten 
de nieuwe route niet gebruiken. Zij 
gebruiken het bouwterrein als toe-
gangsweg tot het nieuwe parkeerter-
rein. Sommigen parkeren hun auto 
zelfs op  het bouwterrein. De toe-
name van verkeer op de Oude Bran-
denburgerweg leidt tot ongewenste 
en onveilige situaties. De gemeente 
heeft daarom nieuwe maatregelen 
moeten nemen die dit tegen gaan. Er 
zijn bouwhekken geplaatst en er is 
puin gestort op de bouwweg. Daar-

naast zijn er extra en grotere borden 
geplaatst waarop de omleidingroute 
staat aangegeven. De gemeente con-
troleert op parkeerovertredingen.
Wij willen u verzoeken om gebruik 
te maken van de route Leijense-
weg/ Annne Franklaan en niet via 
de Oude Brandenburgerweg naar het 
zwembad en de sportschool te rijden. 
Fietsers kunnen via de Oude Bran-
denburgerweg of de Anne Franklaan 
de nieuwe entree van het zwembad 
en Better Bodies wel bereiken.

Presentatie ontwerp 
muurschilderingen 

tunneltje Klaphekweg
Tijdens overleggen met omwonenden is regel-
matig aandacht gevraagd voor de treurige aan-
blik van het tunneltje aan de Klaphekweg. Bin-
nen het Wijkgericht werken van de gemeente 
De Bilt is dit onderwerp opgepakt en samen met 
de betrokken jongeren aangepakt. 

Samen met de leerlingen uit groep 7 en 8 van 
de Theresiaschool, jongeren in de leeftijdsgroep 
12-18 jaar en een jongerenwerker van Jeugd-
punt De Bilt is een concept bedacht waarbij de 
buitenkant van de tunnel wordt betegeld en de 
binnenkant wordt voorzien van muurschilde-
ringen.
 
Gezamenlijk is een leuk ontwerp gemaakt voor 
de beschildering van de binnenkant, bestaande 
uit zes thema’s, te weten: Veiligheid, Respect, 
Natuur, Sport, Muziek, en Nacht.

Graag willen alle betrokken partijen het ontwerp 
aan geïnteresseerde omwonenden presenteren.

U bent van harte welkom het ontwerp te komen 
bekijken op dinsdag 17 juni of woensdag 18 
juni tussen 8.00 en 12.00 uur in de Theresia-
school aan de Gregoriuslaan 10 in Bilthoven.

Biltse 
Sportweek

Er kunnen nog kinderen ingeschreven worden voor de Biltse Sportweek! 
Het is deze keer op 27, 28 en 29 augustus, bedoeld voor 150 kinderen die 
(nu) in groep 4 t/m 8 zitten. Deze kinderen gaan in 3 dagen tijd kennisma-
ken met tenminste 15 sporten. Je kunt je inschrijven door het formulier in te 
vullen en met € 10,- in te leveren bij de balie van het gemeentehuis. Het kan 
even duren voordat je een brief krijgt met de groep waarin je bent ingedeeld 
en het programmaboekje. Het hangt ervan af hoe snel we het programma 
rond krijgen. Vraag je je ouders nog of ze hulpouder willen zijn? Als je 
ingeschreven bent, maar je kunt achteraf toch niet, vraag dan zelf iemand 
anders in jouw plaats. 
Schrijf je snel in, het wordt vast weer hartstikke leuk!

K
ijk ook eens op w

w
w

.sportm
eedebilt.nl

Inschrijfformulier sportweek 2008  inleveren aan de balie van het gemeentehuis (neem € 10,00 mee!)

Naam: _____________________________ J/M*

Adres: _____________________________

Postcode: ___________________________ Plaats: ___________________________

Telefoon: ___________________________ Mobiel: __________________________

School: _____________________________  

Groep waarin je nu zit: ________________

Ik heb een zwemdiploma en mag van mijn ouders meedoen     ja/nee*

Handtekening ouder of verzorger: ________________________________________

Ik wil een dag wel/niet* helpen als hulpouder.

Zo ja, mijn naam is :_____________________________

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Mooie prijzen bij ‘Met 

belgerinkel naar de Winkel’.

De regionale fietscampagne ‘Met belgerinkel naar de win-
kel’, loopt alweer een maand. Bij alle deelnemende win-
keliers binnen de gemeente wordt druk gestempeld. Het 
doel van deze campagne is het gebruik van de fiets op korte 
afstanden te stimuleren. Want door de auto te laten staan 
levert u een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit 
en leefbaarheid binnen uw gemeente. Bovendien is fietsen 
ook nog goed voor uw gezondheid.  Dus, fiets en je wint 
altijd!

U kunt nog meedoen! 
In de gemeente De Bilt zijn er 82 winkeliers die meedoen 
aan de campagne. U kunt ze herkennen aan een poster die zij 
op een zichtbare plek in hun winkel hebben hangen. Bij deze 
winkeliers kunt u een stempelkaart krijgen. Iedere keer als u 
op de fiets boodschappen doet bij (één van) de deelnemende 
winkeliers, kunt u uw stempelkaart af laten stempelen. Volle 
spaarkaarten kunt u deponeren in de daarvoor bestemde 
spaardozen. Daarmee maakt u kans op mooie (fiets) prijzen. 
Dus pak de fiets en begin vanaf vandaag met stempelen. De 
campagne loopt nog tot 28 juni 2008.

De prijzen
De gemeente De Bilt en een aantal deelnemende winkeliers 
hebben allerhande prijzen ter beschikking gesteld. Hier volgt 
een kleine greep uit de prijzenpot: 
Fietsprijzen: Fietsen (Colorbike), onderhoudsbeurten, slo-
ten, fietstassen en anti- diefstalchips. 
Andere prijzen: Heel veel verschillende waardebonnen, een 
tuinset, een BBQ en staatsloten. 
Maar dit is lang niet alles! Kijk voor een compleet overzicht 
van de prijzen of voor meer informatie op www.belgerinkel.
nl. Voor eventuele vragen kunt u een mail sturen naar 
info@belgerinkel.nl of bel (030) 221 05 99. 



"Er ligt een voorjaars-
nota 2008 waar ik te-
vreden over ben. Ook 

kijk ik als voorzitter van het
college en van de gemeen-
teraad tevreden terug op
de wijze waarop de nota
tot stand is gekomen. Voor
het eerst was de gemeente-
raad al heel vroeg in het
proces betrokken bij het
formuleren van de thema's
voor de toekomst zoals een
groene gemeente, een
evenwichtige bevolkings-
opbouw, verkeersveiligheid
en leefbaarheid van de ker-
nen.  Op basis van die visie
op de toekomst heeft de
raad de kaders bepaald
voor de periode 2009-2012
en heeft het college met
die kaders als uitgangspunt
de voorjaarsnota 2008 ge-
schreven. 

De voorjaarsnota laat aan
inwoners van de gemeente
De Bilt zien dat we onze af-
spraken nakomen en dat

de gemeente alle belangrij-
ke thema's heeft vertaald
in daden en daarvoor het
benodigde geld heeft gere-
serveerd.  Dat versterkt de
vertrouwensband tussen in-
woners en het gemeente-
bestuur. En dat is voortdu-
rend ons uitgangspunt,

'Werken aan vertrouwen'.
Ik vind het belangrijk dat
inwoners kunnen zien én
ervaren dat er een college
zit dat zijn afspraken na-
komt en de gemeente een
aantal stappen vooruit
brengt. 
Het gemeentebestuur
heeft veel ambities en dat
moet ook. Je moet laten
zien dat je een koers voor
de gemeente wilt uitzet-
ten. Het is verheugend te
zien dat veel plannen van
dit college vanaf 2006 al
gerealiseerd zijn of binnen-
kort gerealiseerd worden.
Dat begint ook op te vallen
in de provincie Utrecht. Het
feit dat in deze gemeente
zoveel ambities worden
waargemaakt, maakt onze
gemeente zichtbaarder in
de provincie. We laten
daarmee zien dat we een
daadkrachtige  gemeente
zijn die meetelt en daar
mogen we ons best van be-
wust zijn."

Nieuws van de gemeente                          voorjaarsnota  2008 11 juni 2008

Voorjaarsnota 2008

Gemeente De Bilt:  Financiën in balans
Burgemeester Arjen Gerritsen

Zien én ervaren dat we 
afspraken nakomen

De voorjaarsnota
De voorjaarsnota 2008 'Gemeente De Bilt in balans' laat
voor dit jaar en komende jaren een positief beeld zien
van de financiën van de gemeente. De voorjaarsnota
vormt het startpunt voor de begroting 2009-2012 en is
daarmee het beleids- en financieel kader voor de begro-
ting en de meerjarenraming. In de nota doet het college
voorstellen voor nieuw beleid. Hoewel het beeld posi-
tief is, zal het nodig zijn om scherpe keuzes voor be-
leidsontwikkeling te maken omdat de beschikbare mid-
delen schaars zijn. 

Voorstellen nieuw beleid
Het college stelt voor aan de gemeenteraad om de fiet-
senstalling bij station Bilthoven uit te breiden, de lokale
omroep eenmalig een extra subsidie te verstrekken,
geld uit te trekken voor graffiti- en hondenpoepbestrij-
ding en in 2009 en 2010 50.000 euro beschikbaar te stel-
len voor duurzaamheid. Ook wil het college structureel
bijdragen aan de Roefeldag, de subsidie voor Mas-
querade eenmalig verhogen en aan de stichting Mean-
der extra subsidie verstrekken voor het programma Op-
stap. Verder wil het college het extra geld van het Rijk

inzetten voor het versterken van het minimabeleid,
waaronder de inzet van de u-pas. Ook wordt voorge-
steld geld vrij te maken voor de regionalisering van de
brandweer, uitbreiding van het wijk- en dorpsgericht
werken, het opstellen van een detailhandelsvisie en een
onderzoek naar de leegstand Maertensplein. 

Lasten inwoners
In 2009 zullen de lasten voor inwoners van de gemeente
De Bilt gemiddeld met 2,5% stijgen. De rioolheffing zal
tot 2010 jaarlijks met 10% stijgen (ongeveer 20 euro), tot
deze heffing volgens raadsbesluit kostendekkend zal
zijn. De onroerendzaakbelasting (ozb) zal alleen trend-
matig stijgen. De hondenbelasting gaat dit jaar met 10
euro per hond omhoog. De gemeente betaalt daarmee
de kosten voor hondenpoepbestrijding, 20.000 euro per
jaar. De afvalstoffenheffing gaat omhoog met een euro
per jaar. Met dit geld gaat de gemeente de afvalbakken
in de openbare ruimte vervangen. 

Reageren op de voorjaarsnota?
Op maandag 23 juni bespreekt de gemeenteraad de
voorjaarsnota 2008 in eerste termijn tijdens een open-

bare raadsvergadering. De vergadering begint om 20.00
uur. Op donderdag 26 juni om 18.00 uur wordt de ver-
gadering voortgezet. Daarna is er de reguliere raadsver-
gadering. De vergaderingen vinden plaats in de Mathil-
dezaal van het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173
in Bilthoven. 
Als u tijdens de vergadering wilt inspreken, meld u dan
van tevoren aan bij de griffie, telefoon (030) 228 91 64
of via e-mail raadsgriffie@debilt.nl

U kunt de voorjaarsnota 2008 van tevoren inzien in het
gemeentehuis (informatiebalie), de bibliotheek in het
winkelcentrum De Kwinkelier te Bilthoven, het service-
punt in Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum
Dijkckstate in Maartensdijk of Buurthuis 't Hoekje aan
de Prof. dr. T.M.C. Asserweg in De Bilt. 
Ook is de voorjaarsnota te downloaden vanaf de websi-
te www.debilt.nl

Volgende week kunt u in de Biltbuis 
de reacties van de politieke partijen
op de voorjaarsnota lezen. 
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Goede voorjaarsnota 2008
draagt bij aan versterken 
vertrouwensband tussen 

gemeentebestuur en inwoners 

"Als wethouder van Fi-
nanciën ben ik tevre-
den dat we een flink 

eind op weg zijn met het
gezond maken van de fi-
nanciën van onze gemeen-
te. Dat was in 2006 de aller-
eerste opdracht van het
college. Bovendien moest 1
miljoen euro van de bezui-
nigingen worden uitge-
steld of ongedaan worden
gemaakt. Dat is in 2007 ge-
beurd. In de begroting
2008 is pas op de plaats ge-
maakt voor nieuw beleid
en zijn bezuinigingen gesa-
neerd. Daarmee kregen we
de financiën onder controle
en werd het preventieve
toezicht van de provincie

afgewend. Voor komende
jaren voorzie ik een gema-
tigde lastenontwikkeling.
Wel zal het rioolrecht even-
als dit jaar substantieel
(10%) stijgen tot deze

heffing naar verwachting
in 2010 volgens raadsbe-
sluit kostendekkend zal
zijn. De hondenbelasting
zal licht omhoog gaan door
de extra maatregelen die
nodig zijn voor de overlast. 
In de voorjaarsnota 2008
doet het college voor 2009
voorstellen voor beleidsin-
tensivering voor een be-
drag van 1 miljoen euro.
Zo wordt voor o.a. wijkge-
richt werken, een speer-
punt van het gemeentebe-
stuur en onderdeel van
mijn portefeuille, extra
geld uitgetrokken. Evalu-
atie van het wijkgericht
werken heeft de noodzaak
daarvan aangetoond." 

Wethouder Financiën, Burger & Bestuur
Bert Kamminga

Financieel gezond

Financiën in balans

"Het afgelopen jaar
zijn er behoorlijke 
vorderingen gemaakt

rond de spoorwegovergan-
gen onder de Soestdijkse-
weg, voor twee tunnels;

een voor voetgangers en
fietsers en een voor het au-
toverkeer. Zo is de financie-
ring voor de C2 variant met
by pass nagenoeg rond en
bevindt het project zich in
de ontwerpfase. Binnen-
kort gaat de projectgroep
Stationsgebied samen met
ProRail over tot uitwerking
van het ontwerp. De pro-
jectgroep raadpleegt met
enige regelmaat de klank-
bordgroep Centrum be-
staande uit ondernemers
en bewoners (voorheen
klankbordgroep Spooro-
vergang en Vinkenplein)." 
De wethouder is ook erg
blij dat de fietsenstalling bij
station Bilthoven komend
jaar met 750 extra plaatsen
zal worden uitgebreid, om-
dat die nog steeds te klein
is. "De gemeente De Bilt en

ProRail betalen samen de
kosten. De uitbreiding is
ook van belang om een vei-
liger situatie rond het sta-
tion te creëren. 
Ook het thema duurzaam-
heid staat hoog op mijn
agenda. Bijvoorbeeld voor
de inkoop van verkeer en
de woningbouw. Daarom
ontwikkelen we op dit mo-
ment gemeentelijk duur-
zaamheidbeleid voor ver-
keer en milieu."
Tot slot laat wethouder Di-
tewig weten dat het Bos
Voordaen bij landgoed
Voordaen de komende ja-
ren de nodige aandacht
krijgt. In de voorjaarsnota
2008 is te lezen dat de ge-
meente dit cultuurbos in de
oude staat gaat terugbren-
gen en het jaarlijkse beheer
voor haar rekening neemt. 

Wethouder Openbare Ruimte, Arie-Jan Ditewig

Spoorwegovergangen
steeds concreter

Wethouder Ditewig: Grote 
prioriteit voor duurzaamheid 

"De voortgang die ik u
in de voorjaarsnota
2007 kon melden, zet 

zich voort in de voorjaars-
nota 2008. Zo is op het ter-
rein van de jeugd voor het
nieuwe jaar 200.000 euro
gereserveerd voor het Elek-
tronisch Kind Dossier (EKD).
Het EKD wordt landelijk in-
gevoerd en moet ervoor
gaan zorgen dat alle kinde-
ren 'zichtbaar' worden en
niet buiten de boot vallen.
Vanaf 1 januari 2009 is het
EKD verplicht. Onze ge-
meente streeft samen met
alle andere gemeenten in
de provincie Utrecht naar
hetzelfde systeem. Utrecht
is daarmee uniek in Neder-
land. De WMO-pilots die
naar verwachting verlopen,
eindigen in 2009. In de
nieuwe voorjaarsnota is
geld opgenomen voor het
invoeren van zes WMO-lo-
ketten; een in elke wijk of
dorp. Afgelopen maanden
is de U-pas geëvalueerd
door twee onafhankelijke
onderzoekbureaus. Uit de
evaluatie bleek dat de U-
pas fantastisch loopt. Het
aantal gebruikers is makke-

lijk gehaald en zit inmid-
dels boven de verwachting.
De mogelijkheden van de
U-pas zullen verder worden
uitgebreid zodat mensen
met een 'kleine' portemon-
nee, toch kunnen deelne-
men aan diverse activitei-
ten. Het college zal voor-
stellen doen om het extra
geld van het rijk voor mini-
mabeleid mede daaraan te
besteden. In de voorjaars-
nota 2008 is voor kunst &
cultuur veel geld gereser-
veerd. De besteding van
deze middelen is onder-
werp van studie in het pro-
ject Ouverture. Dit project
inventariseert alle kunst en
cultuur in de gemeente De
Bilt. Dat overzicht zal varië-
ren van line dance tot Sha-
kespeare en moet uiteinde-
lijk leiden tot het ontwik-
kelen van het kunst- en cul-
tuurbeleid in onze gemeen-
te. Wat we belangrijke
kunst- en cultuur vinden en
wat we ermee gaan doen
in de toekomst. De plan-
ontwikkeling van het pro-
ject Melkweg ligt na enige
stagnatie inmiddels op
koers. Het plan omvat

naast woningbouw de re-
alisatie van een cultureel
educatief centrum voor de
bibliotheek, Werkschuit,
Muziekschool en drie basis-
scholen. De woningbouw-
coöperatie SSW heeft een
plan ingediend dat op dit
moment wordt doorgere-
kend en de komende we-
ken aan de toekomstige
gebruikers ter beoordeling
zal worden voorgelegd. In
september gaat het plan
aangevuld met de opvat-
tingen van de toekomstige
gebruikers naar de ge-
meenteraad."

Wethouder Zorg & Welzijn, Sport, Kunst & Cultuur, Onder-
wijs & Educatie en Sociale Zaken Herman Mittendorff

Voortgang blijvend

Geld gereserveerd voor 
zes WMO-loketten in 

gemeente De Bilt



We hebben er zin in.
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Week 24 2008
Aanbiedingen zijn geldig t/m zaterdag 14 juni 2008.

Papa is de beste!

Dubbele ijslollies
waterijs
pak 12 stuks

Aviko 
fridéale friet
patat, kreukel of Franse
uit het vriesvak
zak 750 gram

Maitre Paul taart
aardbei-framboos
uit het vriesvak
doos 395 gram

Calvé pindakaas light
pot 350 gram

Hellema 
fruit smoeltjes
appel of aardbei
zak 6 uitdeelzakjes

Verse ananasblokjes
bakje 250 gram

Verse watermeloenblokjes
bakje 350 gram

C1000 De Zeeuw
Maertensplein 31

3738 GM Maartensdijk

Tel.: 0346 - 21 12 12

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 19.00

Vrijdag 08.00 - 21.00

Zaterdag 08.00 - 18.00

Gezonder kiezen doe je zo!
Om gezond te blijven, is goede voeding belangrijk. Het Ik Kies Bewust-logo helpt u een betere keuze te maken in uw dagelijkse menu. Het staat op steeds meer gezondere producten, die minder verzadigd vet, transvet, toegevoegd suiker en zout bevatten. Bovendien zijn Ik Kies Bewust-producten bij ons altijd voordelig geprijsd!

Johan de Zeeuw

438_ADV_CL3_WK24.indd   2 03-06-2008   12:21:00



FIETSEN/BROMMERS

Damesfiets. €50,-. Gazelle jon-
gensfiets 22 inch. €35,- Tel. 
0346-211930

Jongensfiets (9 tot 15 jaar) 
18speed versnelling, opknap-
per. €15,-. Tel.06-44420668

PERSONEEL GEVRAAGD

Ben jij de vaste 
MAGAZIJNMEDEWERKER 
die ons team komt versterken 
in een groeiend, jong en dyna-
misch handelsbedrijf? Neem 
dan direct contact met ons op! 
Tel. 0346-259042

PERSONEEL AANGEBEN

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

DIVERSEN

Kom naar BETTY'S CORNER! 
Elke vrijdag en zaterdag bij 
'Kapper Hans '. Let op! Betty's 
Corner is van 25 juli tot 8 
augustus met vakantie. Maak 
nu alvast een afspraak! Bel: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

Karin van der willigen 
MAKELAARDIJ o.z. voor ver-
koop, aankoop en verhuur van 
uw woning. Tel. 0346-2814444 
www.kvdwmakelaardij.nl

Te huur gevraagd: pand,hal 
of BEDRIJFSRUIMTE, circa 
75m², Europa auto export. Tel. 
06-27500115

Gratis af te halen! 
PAARDENMEST, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben 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

De FRANSE taal leren spreken 
in kleine groep. Aanvang eind 
sept. Tel. 0346-211667

Rommelmarkt Ned. Ger. 
Kerk Westbroek. Heeft u 
spullen neem contact op met 
0346-281556/281956/282477
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ZONWERING gebruikt en 
nieuw reparatie rolluiken-
markiezen. Uw bestaande zon-
nescherm elektrisch gemaakt. 
€289,-. Hans. Groenekanseweg 
06-26604779

Douche- en postoelen. €50,- p.s. 
Toiletverhoger. €15,-. Rollator. 
€50,-. Opklapbare toiletsteunen. 
€15,-. p.s. Dekenboog. €15,-. 
Badplank. €20,-. Looprek. 
€15,-. Handvatten voor dou-
che/toilet vanaf €5,-. p.s. Tel. 
0346-211930.

Diverse schoentjes, i.z.g.s. 
Maat 19-22. €10,- p.p. Tel. 
0346-218022

1 persoonsbed met bodemplaat. 
€15,-. Tel. 06-44420668

Katoenen luiers + broekjes 
12-18kg 16-20kg. Totale pak-
ket + inleggers. €45,-. Tel. 
0346-281190

Cross trainer z.g.a.n. €40,-. Tel. 
0346-213175

2 schilderijen slapen + wakker 
kindjes ouderwets. Samen €10,-. 
Tel. 214065/06-29506849

4 Pitriet eetkamer stoelen met 
kussens i.z.g.s. €50,-. Tel. 
06-22219464

7 Katoenen luiers. €7,-. 9 
Navelbandjes. €3,-. Zachtgeel 
baby dekentje voor wieg/wagen. 
€8,50. Tel. 06-54665050

Luieremmer Bebe jou hand-
besch. Lieveheersbeestjes 
€5,50. Waskom en watten-
pot. €5,-. Luiertas. €3.75. 
Speelgoedtas. €5.50. Tel. 
06-54665050

Sjoelbak is compleet. €30,-. 
Tel. 0346-219084

TE KOOP GEVRAAGD

Loop/sloop en schade AUTO’S, 
busjes, vrachtwagens, bedrijfs-
wagen en pick-ups, tractoren, 
heftrucks en aanhangers. Tel. 
06-27500115

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

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

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.

Wij zijn op zoek naar een bezorg(st)er voor Lage Vuursche. 
Ben je geïnteresseerd? Bel dan 0346-211992

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

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

Uw vetgehalte is veel belangrijker dan uw gewicht! Kom gratis 
vet meten! Wiena  Vink, Westbroek. Tel. 0346-571377 - e-mail: 
vink-herbalife@filternet.nl - website: www.herbalifevink.nl

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

Vindt u vitale levensstijl en een optimaal gewicht belangrijk? 
Ga met ons 6 weken “op reis” om afvalstoffen op te ruimen en 
een goede balans in het lichaam te krijgen. U legt a.h.w. een 
nieuwe fundament voor blijvend resultaat. Gratis info en pers. 
begeleiding. Info: www.weethoejeeet.nl, kenm.: enny.boogaard; 
0346-212687; em.boogaard@planet.nl

Te koop gevraagd

Fietsen / Brommers

Personeel gevraagd

Personeel aangeboden

Diversen

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

Sportbus 
Aanstaande donderdag 12 juni zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrij-
ken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 
15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus bevat allerlei 
spelmaterialen die door de kinderen en de oudere 
jeugd gratis en onder begeleiding van vrijwilligers 
gebruikt kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan aller-
lei balspellen, maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. 
Bij slecht weer zijn de kinderen welkom in Sojos 
waar het sportbus team een alternatief programma zal 
aanbieden..

Voetbal op groot scherm
De volgende Kids Only is 
gepland voor aanstaande vrij-
dag. Omdat dit samenvalt met 
het EK voetbal, is de Kids Only 
voor een keertje aangepast. Er 
zal dan namelijk naar de EK 
voetbalwedstrijd Nederland - 
Frankrijk gekeken worden op super groot scherm. En 
het leuke is; je mag je ouders meenemen om samen 
de wedstrijd te kijken. Wat is er nu leuker dan samen 
met je vrienden en familie zo’n topwedstrijd te kijken. 
De entree is geheel gratis. Je bent welkom vanaf 19.30 
uur.

Geen inloop
In verband met verhuur van het gebouw is er a.s. 
zaterdagavond geen inloop in Sojos.

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

Rabobank  
Stratenkorfbaltoernooi

Ook dit jaar organiseert korfbalvereniging  
DOS weer het traditionele Rabobank 
Stratenkorfbaltoernooi. Op de mooie  

accommodatie in Westbroek zullen weer diverse 
teams tegen elkaar strijden om de wisselbeker.

Dit jaar wordt het toernooi gehouden op zaterdag 14 
juni 2008. De aanvang is om 10.00 uur. De organisatie 
hoopt op een record aantal deelnemers. De afgelopen 
jaren deden er niet alleen meer teams uit straten of 
wijken mee, maar ook familie- of vriendenteams. 
Inschrijven kan via email: stratenkorfbal@dos-west-
broek.nl. Dit kan per persoon, maar ook als team. Per 
team mogen er niet meer dan twee actieve korfballers 
gelijktijdig meespelen en de minimum leeftijd is 16 
jaar. Maak met je buren, vrienden, familie een gezel-
lig team en doe deze sportieve dag mee. Meedoen is 
al jarenlang belangrijker dan winnen!

Maatschappelijke Stage 

Leerlingen van HAVO3  van de Werkplaats sloten hun Maatschappelijke Stage 
in De Biltse Hof af met een zelf in elkaar gezette voorstelling met dans, circus 
en muziek. Daan de Ree (tweede van links) uit Groenekan vertelde tegen de 
stage te hebben opgezien. ‘Achteraf is het me heel erg meegevallen. Ik heb 
meegewerkt aan een creatieve middag en had echt contact met de mensen. De 
Maatschappelijke Stage is dus ook voor mij goed geweest’[MD]. 

Bak- en  
kookworkshop

Op vrijdag 13 juni is er een bakwork-
shop van 16.00 uur tot 17.30 uur voor 
kinderen van 6 t/m 12 jaar. De kosten 
bedragen 2,50 euro. Op vrijdag 27 juni 
is er een kookworkshop van 16.00 uur 
tot 18.00 uur, voor kinderen van 8 t/m 
12 jaar. Er zijn nog enkele plaatsen 
vrij. Wees er snel bij! Aanmelden bij 
Buurthuis ’t Hoekie aan de Prof. Dr. 
T.M.C. Asserweg 2 in De Bilt, op 
telefoonnummer 030 2201702 of via 
info@buurtwerkdebilt.nl 

Hip hop workshop
Zaterdag 21 juni van 14.00 tot en met 
16.00 uur is er in W4 (Weltevreden 4 
in de Bilt) een hiphopworkshop. Deze 
wordt gegeven door 2 enthousiaste mei-
den met jaren danservaring! Het is voor 
alle jongens en meisjes van 10 tot 15 
jaar. De deelnamekosten zijn 3 euro 
inclusief een glaasje fris. Wil jij hier 
aan meedoen? Meld je dan snel aan, 
want vol = vol! Voor meer informatie, 
inschrijven en betalen, kun je terecht bij 
buurthuis ’t Hoekie: Prof. Dr. T.M.C. 
Asserweg 2 in De Bilt, tel. 030 2201702, 
info@buurtwerkdebilt.nl. 
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Het sportieve seizoen werd afgesloten 
met een wedstrijd tussen het uit de 
hoofdklasse gedegradeerde Heren 1 
en een team van oud Heren 1 spelers. 
De sportieve en aantrekkelijke wed-
strijd eindigde in een 3-3 gelijkspel. 
Het oud Heren 1 team bestond gro-
tendeels uit Veteranen A spelers, die 
zondag 15 juni nog op Kampong om 
het Veteranen Landskampioenschap 
strijden. Ook speelde Jan Huisman 
mee. De 78 jarige keeper stopte dit 
seizoen met keepen en ontving de 
erepenning van Voordaan. 
Bij het eerste team nam onder andere 
Jeroen Goedhart na tien jaar trouwe 
dienst afscheid. Hij gaat afbouwen 
bij Soest. Daarnaast vertrekken Derek 
Mol en Sander Collewijn (gaan in 
Amsterdam spelen), Arnout Visscher 

(Heren 5), Stijn Strijbosch (Kam-
pong) en Rik van Doesburg (Tilburg). 
Verder staat coach Rob Haantjes vol-
gend seizoen bij dorpsgenoot SCHC 
langs de lijn. 
Uit handen van shirtsponsor Tho-
mas Langerwerf van ANOTARIS 
ontvingen alle spelers en coach een 
levensgrote actiefoto en werden ze 
bedankt voor het mooie seizoen. Met 
ex-bondscoach Rob Bianchi gaan de 
mannen uit Groenekan volgend jaar 
in de overgangsklasse weer voor de 
playoffs strijden. 
De veiling voor het nieuwe clubhuis 
bracht 4650 euro op. Veilingmeester 
en Heren 1 speler Maarten Groe-
nen hamerde diverse fraaie veiling-
stukken weg. Hockeyclinics, shirts, 
dinerbonnen en FC Utrecht arrange-

menten leverden een mooi bedrag op.  
Om 1.00 uur ’s nachts werd door 
voorzitter Rob Koopmans onder de 
deunen van de Dijk’s ‘Mag het licht 
uit….’ letterlijk het licht uit gedaan. 
Begin juni wordt het bijna vijftig 
jaar oude Voordaanclubhuis gesloopt. 
Komende maanden wordt een nieuw 
onderkomen gebouwd dat eind okto-
ber 2008 officieel geopend gaat wor-
den. Voor de fondsenwerving van het 
nieuwe clubhuis is een grote actie 
opgezet met de Club van 100, steun-
pilaren en obligatieleningen. Indien  
men  Voordaan een warm hart toe-
draagt en de bouw van het clubhuis 
financieel wilt steunen kijk op de 
website (www.voordaan.nl) of neem 
contact op met Aafke van Mourik (06 
51501499).

Voordaan neemt afscheid 
van seizoen en clubhuis

Afgelopen weekend heeft hockeyclub Voordaan met een groots feest afscheid genomen 
van het seizoen en haar oude clubhuis.

Een foto voor de wedstrijd tussen Heren 1 en Oud Heren1. (foto Jeroen 
Kemp)

Negen teams kampioen bij Tweemaal Zes

Maar liefst 9 teams van de korfbalvereniging Tweemaal Zes hebben dit veld seizoen het kampioenschap behaald. Dit weekeinde completeerden v.l.n.r. de B1, E1, C1, TZ2 en TZ3 dit negental. 
De vereniging Tweemaal Zes kan met al deze kampioensploegen terug zien op een succesvol 40-jarig jubileumjaar.

B1

C1

TZ2

TZ3

E1

Clubkampioenen Kraaienveld
Op de dag van de finale op Roland Garros in Parijs, speelde ook de 

20-jarige tennisvereniging het Kraaienveld in Westbroek twee  
finales. De clubkampioenschappen damesdubbel en herendubbel  

worden jaarlijks gespeeld in dezelfde periode als het belangrijkste 
graveltoernooi van de wereld.

Er is geen televisie bij en het aantal toeschouwers is wat minder, maar het 
spelplezier is er niet minder om. Er worden twee finales gespeeld en het 
zonnige terras werd gevuld met familieleden.
Bij de dames hadden Agaath van Klaren en Maaike de Groot (beiden uit 
Westbroek) zonder setverlies de finale bereikt. Hanneke Heemskerk en 
Charlotte Verbunt (uit Tienhoven) hadden twee sets afgestaan. Bij een 
temperatuur van 25 graden Celsius in volle zon maakten de dames er een 
zware strijd van. Lange games en veel serviceverlies, zorgden voor een 
partij die bijna twee uur duurde. Van Klaren en de Groot wonnen in twee 
sets met 6-4 en 6-4.
Bij de heren hadden Rob Fokker en Co de Groot (respectievelijk uit Maars-
sen en Loenen) twee sets ingeleverd. Jan Overeem en Jan Maasen (beiden 
uit Westbroek) waren zonder setverlies. In de eerste set keken de beide 
‘Jannen’ tot 4 - 4 tegen een achterstand aan. Daarna keerden de kansen. Zij 
wonnen uiteindelijk met 6-4 en 6-2.
Ze zullen in Westbroek als eerste toegeven dat het spelniveau ook niet ver-
gelijkbaar was met Parijs. Maar dat zal de spelers een zorg zijn. Volgend 
jaar spelen ze weer in dezelfde periode als Roland Garros.

Agaath van Klaren (li) en Maaike de Groot (re) in actie tijdens de finale.

Op een gewijzigde aanvangstijd 
(18.30 uur) ging de wedstrijd onder 
prima weersomstandigheden van 
start. Alhoewel er, zeker voor ASVD, 
weinig meer op het spel stond toon-
den beide ploegen aan nog wel zin 
te hebben in het afwerken van een 
leuke wedstrijd. Tweemaal Zes wilde 
sowieso het seizoen winnend afslui-
ten, aangezien dit duel in het teken 
stond van het afscheid van trainer/
coach Arjen van Ginkel en speel-
ster Rianne Wolff. Supporters van de 
T-Zide lieten met een spandoek hun 
waardering voor beiden blijken.

De wedstrijd verliep grotendeels 
gelijkopgaand, waarbij Tweemaal 
Zes wel steeds de ploeg was die een 
kleine voorsprong nam. Het aantal 
geproduceerd doelkansen toonde aan 
dat het veldoverwicht duidelijk in het 
voordeel van Tweemaal Zes was, dat 
enorm veel wist over te houden in de 
aanvallende rebound. Echter, er werd 
niet altijd zorgvuldig omgesprongen 
met deze kansen. Toch stond er na 
zeventig minuten spelen een 20-18 
eindstand op het scorebord. Twee-
maal Zes wist dit laatste duel win-
nend af te sluiten en eindigt daarmee 
op een verdienstelijke tweede plek 
in de Overgangsklasse. DVO maakte 

geen fout tegen Excelsior en is kam-
pioen geworden.

Afscheid
Enkele minuten voor het eindsignaal 
kreeg Rianne Wolff in het kader van 
haar afscheid een publiekswissel. De 
tegenwoordig in Baarn woonachtige 
Rianne zet een punt achter het spelen 
op dit niveau. Rianne Wolff speelde 

vele jaren op zeer verdienstelijke 
wijze in de hoofdmacht van Twee-
maal Zes. Na afloop van de wedstrijd 
werden zij en Arjen van Ginkel naar 
voren gehaald en toegesproken. Voor 
Arjen van Ginkel kwam zaterdag een 
einde aan een succesvolle periode van 
vijf jaar als trainer/coach van Twee-
maal Zes. Hij gaat overigens door als 
trainer/coach van TZ A1.

Tweemaal Zes sluit seizoen af 
Dit weekend stond voor Tweemaal Zes de laatste competitiewedstrijd van het seizoen 2007/2008 

op het programma. Tegenstander was middenmoter ASVD uit Dronten. De eerste wedstrijd werd 
in Dronten gewonnen door Tweemaal Zes.

TZ wist zijn laatste competitiewedstrijd van het seizoen met 20-18 te winnen 
van ASVD uit Dronten. (foto Jeroen Kemp)



De in omvang bescheiden tennisver-
eniging Voordaan gelegen net vóór de 
hockeyvelden heeft een gebeurtenis 
om te vieren. In de historie van de 
vereniging is het nog nooit voorgeko-
men dat in één jaar twee teams kam-

pioen zijn geworden van hun poule.
Het Gemengde team, uitkomende in 
de 3de klasse landelijk op zondag, 
is na jarenlang competitiespelen en 
intensief oefenen eerste geworden in 
hun poule. Het team, bestaande uit 

aanvoerder Cees v. Barneveld, Erik 
Manschot, Kees Geervliet, Jannie 
Baron, Yolande Pennock en Lilian 
Barneveld promoveert nu naar de 2de 
klasse. 

Het Heren zaterdagmiddagteam spe-
lend in de 2de klasse van district 
Utrecht is voor de tweede maal kam-
pioen geworden in hun poule. Vorig 
jaar verloren zij helaas de promotie-
wedstrijd tegen Mijdrecht. Het ver-
zoek om keuzepromotie voor 2008 
werd door de KNLTB niet gehono-
reerd. Opnieuw probeert dit jaar het 
team bestaande uit aanvoerder Victor 
v. Hooydonk, Paul Plantenga, Theo 
Vencken, Ab v. Arnhem, Maurice 
Koot en Niels Plantenga de promotie 
af te dwingen. 

Deze wedstrijden zijn vanaf 12.00 
uur op zaterdag 14 juni op de banen 
van TC Voordaan aan de Lindenlaan 
[HvdB].
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Het werken met kunstnagels of tips is 
een uit Amerika overgewaaide trend 
die inmiddels al 30 jaar in Neder-
land wordt toegepast. De kunstnagel 
kan als geheel over de bestaande 
nagel geplakt worden of hij kan ter-
plekke gemaakt worden van acryl 
of een speciaal hiervoor samenge-
stelde gel. De kunstnagel kan daarna 
gewoon gevijld worden of versierd 
met nagellak of beschilderd worden 
met verschillende kleuren en speciaal 
hiervoor bestemde decoratiesteentjes. 
Veel mensen gaan tegenwoordig net 

zo vaak naar een nagelstudio als naar 
de kapper.

Manicure en nagelstyling
Bianca Stevens beheerst de nodigde 
handelingen voor zowel het mani-
curen als de nagelstyling. ‘Bij het 
manicuren’, legt Bianca uit, ‘behan-
del je de handen en de nagels met 
speciale handbaden en lotions. De 
nagelriemen worden zacht gemaakt 
en naar achteren geduwd en de nagel 
wordt in de juiste vorm gevijld. Niet 
helemaal rond maar eerst een stukje 

recht en dan pas rond, anders breken 
ze te snel af. Vervolgens worden de 
nagels gevijld en zo behandeld dat 
ze gaan glimmen. Een basisbehan-
deling manicure duurt een half uur 
en gaat 15 euro kosten, inclusief 
alle gebruikte oliën en lotions’. Bij 
nagelstyling worden er kunstnagels 
of tips over de nagels aangebracht. 
‘French styling wordt vaak gevraagd. 
Dat is het aanbrengen van een kunst-
nagel met een wit randje. Het gebeurt 
zowel voor de nagels van de hand als 
die van de voet. Zo’n tip blijft, afhan-
kelijk van de groeisnelheid van de 
nagel zo’n vier tot zes weken mooi. 
Maar ook een tip die later beschilderd 
wordt met verschillende kleuren verf 
is mogelijk. Indien gewenst kan ik er 
dan ook nog speciale decoratiesteen-
tjes op aanbrengen. Dat is heel leuk 
werk. Ik werk nu nog veel met voor-
beelden, maar als mensen suggesties 
hebben kunnen ze dat natuurlijk ook 
vragen’. 
Zaterdag 31 mei behandelde Bianca 
gratis nagels van mensen die aanwe-
zig waren bij de inloop van Dijck-
state. Mevrouw Duim was de eerste 
die een volledige manicure behande-
ling onderging. Na afloop glommen 
haar nagels en zag de huid van haar 
handen er strak en soepel uit. 

Nagelstudio Bianca Stevens trekt in bij 
kapper Hans

door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen maandag heeft Bianca Stevens zich als Nagelstyliste in laten schrijven bij de Kamer van 
Koophandel. Na een parttime studie van een jaar is ze nu allround Nagelstyliste. Als zelfstandig ondernemer 

gaat ze bij haar vader in de zaak en op afspraak bij mensen thuis van starten.

Bianca Stevens behandelde gratis de nagels van mevrouw Duim  
uit Dijckstate.

Bij nagelstyling worden er kunstnagels of tips over de nagels aangebracht.

De Tolboom en De Kievit op tv
De TROS brengt sinds februari van dit jaar een nieuw kinderprogramma op 
de televisie onder de naam BiBa Boerderij. Het is een serie voor kinderen 
in de leeftijdscategorie 2 t/m 6 jaar. 
Voor deze kinderserie is er een complete boerderij met schuren, landerijen 
en machines nagebouwd. In totaal beslaat het decor een oppervlakte van 
2500 m2. In de Bibaboerderij worden kinderen op speelse wijze gecon-
fronteerd met sporten en bewegen, buiten spelen, verantwoord eten en nog 
veer meer. 

Veel stadse kinderen komen steeds minder in aanraking met het plattelands-
leven. 'Een koe is paars en melk komt uit de supermarkt' zijn uitspraken die 
er niet om liegen. Spelenderwijs richt Bibaboerderij zich op verantwoord 
en duurzaam leven waar plezier, gezondheid, sociale betrokkenheid en 
genieten de basiselementen zijn. 

De Tolboom
De kinderen van groep 1 tot en met 4 van OBS de Kievit kregen een 
uitnodiging zich aan te melden om mee te spelen in een tv-opname voor 
het programma Bibaboerderij van Z@ppelin. Vrijdag 30 mei vonden de 
opnames plaats op diverse 'landelijke' locaties in Maartensdijk en directe 
omgeving. Een van deze locaties was Landwinkel de Tolboom. Ryan Klok 
en Ivor Pulles mochten samen met boerin Renate Steenwijk boter maken. 
Renate legde de kinderen uit dat dit normaal in grote ketels gebeurt, maar 
nu mochten de jongens dit 'primitief’ in het weiland doen, met de koeien op 
de achtergrond. Eerst de melk heel hard schudden totdat er klontjes boter 
ontstaan, dan wordt het in een vergiet gedaan, de karnemelk opgevangen en 
de boter gewassen. De boter mochten ze op een beschuitje zelf proeven. 
De Bibaboerderij is elke ochtend om 7.00 uur te zien op Nederland 3. De 
Tolboomaflevering zal in het 4de kwartaal van dit kalenderjaar worden 
uitgezonden.

Bij Landwinkel de Tolboom maakten Ryan Klok en Ivor Pulles samen met 
boerin Renate Steenwijk boter (foto M.M.Pulles).

Wie rupsen in processie op eiken
een keer van dichtbij wil bekijken
denkt eerst oh wat leuk
maar dan komt de jeuk
en moet ie met zalfjes gaan strijken

Guus Geebel Limerick

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
19-06

Do.
12-6

9,75

9,50

Oerhammetje met
mosterdsaus

Zalmforelfilet met
dragon saus

Woe.
18-06

Woe.
11-6

9,75

9,95

Gebakken tilapiafilet met
krabsaus

Gegrilde lamskoteletten

Deze maand:
Meloen met ham

*
Maaltijdsalade kip of tonijn

*
Pêche melba

€ 17,50

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

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

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

Bistro De Egelshoek

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

De kampioenen en promovendi vierden hun feestje thuis: Van links naar 
rechts: Erik Manschot, Yolande Pennock, Kees Geervliet, Jannie Baron, Kees 
van Barneveld en Lilian Barneveld.

Groenekanse kampioenen

Jansen & van Driel
grafische diensten en productie

Familiedrukwerk
Kon. Wilhelminaweg 461 • Groenekan

T 0346 - 21 21 09 • www.jvand.nl
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