
V oor de Hoogekampse plas, een oude 
zandwinput die jarenlang als stort-
plaats is gebruikt, is een plan ont-
wikkeld om deze plas opnieuw in te 
richten. Het doel is het ontwikkelen 
van een hoogwaardig natuurgebied. 
D oor verondieping van de plas en 
flauwer maken van de oevers krijgt 
de natuur kans om zich verder te ont-

wikkelen. Het plan ‘ N atuurontwikke-
ling door verondieping Hoogekampse 
plas’  is door D ekker V an de Kamp 
samen met Het U trechts L andschap 
ontwikkeld. Het U trechts L andschap 
heeft haar visie op de Hoogekampse 
plas gepresenteerd tijdens een ‘ W eek 
van Het L andschap’  een aantal jaar 
geleden.

Het initiatief
Om natuurwaarden van de voor-
malige zandwinplas te verbeteren,  
worden de bodemdiepte, oevers en 
eilandenstructuur aangepakt. Op de 
bodem en zijkanten van de plas wordt 
grond aangebracht. Hierdoor wordt de 
diepte van de zandwinplas behoorlijk 
beperkt en ontstaan flauwe oevers. 

D e flora en fauna krijgen daar meer 
en betere leefruimte. Het project zal 
een positieve invloed hebben op de 
bestaande natuurwaarden rondom de 
plas. D oor deze verondieping wordt 
ook tegemoet gekomen aan de sane-
ringseis van de provincie U trecht. 
D oor ter plekke het aanwezige stort-
front van de voormalige stort volgens 
milieukundige eisen af te dekken en 
in te pakken.

Vanuit De B ilt
D e verondieping wordt gerealiseerd 
door het toepassen van herbruikbaar 
waterbodemmateriaal ( baggerspecie)  
en grond ( afkomstig van landbo-
dems) , beide van kwaliteitsklasse A  

en B. D e specie komt uit de directe 
omgeving van U trecht en wordt per 
vrachtwagen naar de Hoogekampse 
plas vervoerd. D e aanvoer gebeurt 
via de G roenenkanseweg uitsluitend 
vanuit D e Bilt. E r zullen geen weg-
transporten door de bebouwde kom 
van G roenekan plaatsvinden. 
D e informatiedag wordt gehouden in 
F ort V oordorp, V oordorpsedijk 28B  
te G roenekan op woensdag 4 febru-
ari 2009. Het begint om 16.00 uur 
en zal rond 19.30 uur eindigen. E r 
is gelegenheid tot het bekijken van 
het plan, het stellen van vragen en 
het inbrengen van suggesties. F ort 
V oordorp is normaal gesproken alleen 
toegankelijk voor groepen. 

Met het bouwrijp maken van de 
kavels op het zuidelijk deel is een 
periode van zes tot negen maanden 
gemoeid. I ndien in het voorjaar van 
2009 met de uitvoering kan worden 
gestart, kunnen de werkzaamheden 
eind 2009/ begin 2010 gereed zijn. 
N aar verwachting wordt in dezelfde 
periode de erfdienstbaarheid defini-
tief opgeheven. D e procedures daar-
voor zijn volop in gang. D oor in 
afwachting van de definitieve beslis-
sing al vast te starten met het bouw-

rijp maken van het terrein,  wordt 
de wachttijd voor de uitgifte van de 
kavels aanzienlijk bekort.

Verhuizing Urgent
Omdat het realiseringsproces van 
L arenstein al vele jaren loopt, heb-
ben de meeste gegadigden afgewacht 
en gedurende langere tijd niet geï n-
vesteerd in hun huidige bedrijfslo-
catie. V oor diverse bedrijven is om 
die reden de verplaatsing inmiddels 
urgent. Z o hebben enkele kandida-
ten op hun achterblijvende locatie te 
maken met grote milieuproblematiek. 
G ezien de geplande verhuizing naar 
L arenstein, wordt minimaal geï nves-
teerd in de achterblijvende locatie. 
E r zijn gedoogsituaties ontstaan. Ook 
de provincie ziet er op toe dat de 
gedoogsituatie niet langer duurt dan 

noodzakelijk is. A ndere bedrijven zit-
ten volledig klem als gevolg van ont-
brekende groeimogelijkheden op hun 
huidige locatie. 

Werkzaamheden
Het college stelt voor spoedig te 
beginnen, opdat de bomen kunnen 
worden gekapt voor aanvang van het 
aanstaande broedseizoen. V ervolgens 
kan de bodemsanering worden uit-
gevoerd, waarna daadwerkelijk kan 
worden gestart met bouwrijp maken. 
I ndien nog dit voorjaar met de uit-
voering kan worden gestart, kunnen 
de werkzaamheden gereed zijn op 
het moment dat de erfdienstbaar-
heid wordt opgeheven. D at scheelt 
veel tijd. E r wordt hiervoor rekening 
gehouden met een periode van zes tot 
negen maanden.
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Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

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

OOK BEZORGSERVICE

D E  JON G  &  G RE V E N
m a k el a a rdi j  o / g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

 Restaurant

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Meijers en Zn B V
I nstallatiebedrijf
G as- Water- CV en
O nderhoud
S anitair installaties
Loodgieterswerk- dakwerk

G roenekan 0346 -  21 12 91

N atuurontwikkeling door verondieping 
Hoogekampse plas

I nf orm atieavond voor om w onende n
Dit voorjaar start bij de Hoogekampse plas, eigendom van Het Utrechts Landschap, 

een herinrichtingproject. De uitvoering van dit project vindt plaats door Dekker Van de K amp 
uit O osterhout. O m omwonenden te informeren over de werkzaamheden is er op 4 februari a.s. een 

informatiemiddag en - avond met als thema:  ‘ N atuurontwikkeling door verondieping Hoogekampse plas’ . 
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De l i ggi ng v an de H ooge k am ps e pl as .

College bepleit start bouwrijp maken 
zuidelijk deel B edrijvenpark Larenstein 

E en uitspraak van de R aad van S tate in 2005 over het bestemmingsplan heeft de ontwikkeling van 
bedrijvenpark Larenstein lang stilgelegd. S inds augustus 2008 is het gerepareerde bestemmingsplan 

onherroepelijk geworden en is het project in een stroomversnelling geraakt. I n december 2008 zijn vijf 
koopcontracten getekend voor kavels op het noordelijk deel van Larenstein (inclusief de kavel voor een 
bedrijfsverzamelgebouw voor elf ondernemingen). Het college doet nu een voorstel aan de raad om de 
werkzaamheden voor het bouwrijp maken van het zuidelijke deel ook zo spoedig mogelijk te starten.

I n dec em ber 2008 z i j n k oopc ont rac ten ge tek end v oor  k av el s op he t noor del i j k  
deel  v an L ar ens tei n.  B & W  bepl ei ten nu de star t v an he t bouw ri j p m ak en v an 
ook  he t z ui del i j k  deel . 
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P .K .N . -  O ntmoetingskerk 
Maartensdijk 

1 februari - 9.30 uur en 
K apel Hollandsche R ading

1 februari - 11.00 uur 
D s. J. Huttenga

S t. Maartenskerk Maartensdijk
31 januari - 19.00 uur en 

1 februari - 10.00 uur
E ucharistieviering, P astor de W it

P rotestantse G emeente 
De B oskapel G roenekan

G rothelaan 1a
1 februari - 10.30 uur

D rs. J. Bouma, Bilthoven

P .K .N . -  Herv. K erk G roenekan
1 februari - 10.00 uur

D s. P . van de V oorde, W I jngaarden
1 februari - 18.3 0 uur

Kand. J.M. Molenaar, L unteren

Hersteld Hervormde K erk 
G roenekan

G roenekanseweg 32 
( D e N ijepoortschool)

1 februari - 10.30 en 18.00 uur
L eesdienst

N ed. G er. K erk Westbroek
1 februari - 10.00 uur

Hr. P . W eeber, Maarssenbroerk
1 februari - 18.30 uur

D s. J.F . E zinga

P .K .N . -  Herv. K erk Westbroek
1 februari - 10.00 uur
D s. M. van der Z wan
1 februari - 18.30 uur
D s. E . Mijnheer, Oene

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

1 februari - 10.00 uur
D s. H. W esterhout, Harderwijk

1 februari - 18.30 uur
D s. E .J. de G root, E emnes
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

G especialiseerd in:  T huis opbaren * Bloemwerk * G rafmonumenten 
 V ooruitregeling/ W ilsbeschikking U itvaart 

D oor 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

15 jaar lang een bron van levenslust en vrolijkheid, zomaar weg.

Wij bedanken iedereen voor het medeleven, bloemen en de vele kaarten 
na het overlijden van onze zoon, broer en kleinzoon

Joost Molenaar
 Uit aller naam:
 Familie Molenaar - Noordanus

Hollandsche Rading, januari 2009

O ud papier 
Hollandsche R ading
Z aterdag 31 januari wordt door 
muziekvereniging Kunst &  G enoe-
gen oud papier in Hollandsche 
Rading ingezameld. D e wagen ver-
trekt om 9.00 uur vanaf ‘ Het Rond-
je’ . U  wordt vriendelijk verzocht 
het goed gebundelde papier tijdig 
aan de weg te zetten.

O ud papier 
Westbroek

Op donderdag 29 januari zamelen 
leden van muziekvereniging D e 
V riendenkring weer oud papier in. 

W ilt u zo vriendelijk zijn om het 
oude papier vó ór  18.30 uur aan de 
weg op of de daarvoor bestemde 
plaatsen te zetten.

Lezingen ‘ I n de R echte straat’
I n het winterseizoen 2008- 2009 verzorgt het regionale comité  G ooi en S ticht 
van ‘ I n de Rechte S traat’  lezingen over het thema ‘ V reemdelingschap’ . Op 4 
februari 2009 zal deze serie worden besloten met een lezing van de Katwijkse 
predikant ds. A .J. Kunz getiteld ‘ C hristen zijn in de huidige samenleving” . 
Het doel van deze avonden is onderwijs te ontvangen vanuit de Bijbel en tot 
verdieping en verrijking van het geestelijk leven te komen. N a de lezing is er 
gelegenheid vragen in te dienen, welke na de pauze door de inleider behandeld 
worden. D e locatie voor de bijeenkomsten is een zaal van de Ontmoetings-
kerk, Julianalaan 26 te Maartensdijk. A anvang: 19.45 uur. E ntree 3 euro. D e 
netto opbrengst van deze avonden komt ten goede aan een van de projecten 
van de I RS . V an iedere lezing wordt een samenvatting uitgereikt. V oor nadere 
informatie: www.inderechtestraat.nl, e-mailen naar ja-st@ hetnet.nl of contact 
opnemen met voorzitter G .A . van G inkel, T el. 0346 213445.

Vergadering 
O uderenraad

D e Ouderenraad voor A dvies en 
Overleg D e Bilt vergadert op woens-
dag 4 februari 2009 om 14.00 uur 
in het gemeentehuis, S oestdijkseweg 
Z uid 173 te Bilthoven in de C oes-
feldzaal. Op de agenda staat o.a.: 
Ontwikkelingen inzake de projecten 
ME N S  en C entrumplan Bilthoven. 
Belangstellenden voor deze openbare 
vergadering zijn van harte welkom. 
V oor verdere informatie: mevr. H.G . 
van S chaik - C olijn,  Kastanjelaan 
2, 3737 RB G roenekan. T el. 0346 
211946 of e-mail: Hella.vanschaik@
casema.nl.

Lezing bij G roei en B loei
W oensdag 4 februari a.s. zal de bekende kweker C oen Jansen  een dia-avond 
verzorgen over G eraniums en andere vaste planten en het vermeerderen 
ervan. Hij houdt niet alleen een powerpoint-presentatie maar hij brengt ook 
levend materiaal mee. N a de pauze zal hij, aan de hand van meegebrachte 
planten ons laten zien hoe men kan vermeerderen door scheuren, stekken, 
wortelstek en zaaien en eventueel andere zaken als daar vraag naar is. u 
kunt vragen stellen en zelf een plant meenemen. Ook zal er een verloting 
gehouden worden. D e avond wordt  gehouden in D e Koperzaal van de 
Koperwiek, Koperwieklaan 3, Bilthoven en begint om 20.00 uur. V an N iet-
leden wordt een bijdrage gevraagd van €  2,50.

O proep aan mensen met 
de ziekte van P arkinson

D e U niversiteit van A msterdam F aculteit Ontwikkelingspsyc hologie doet 
momenteel onderzoek naar de processen in het brein bij de ziekte van P ar-
kinson. Het doel van het onderzoek is om een beter begrip te krijgen van de 
mechanismen gerelateerd aan de voorbereiding van handelingen in de ziekte 
van P arkinson. E r is nog een klein aantal mensen nodig om dit onderzoek af 
te kunnen ronden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twee sessies van twee 
uur. U  mag niet jonger zijn dan 55 jaar. Meer informatie bij: A nkie van D am, 
contactpersoon van de P arkinson V ereniging regio D e Bilt e.o. T elefoon: 
0346-211814 of per e-mail: b.van.dam@ hetnet.nl.

Dialezing over de stad 
R ome

D onderdag 12 februari a.s. verzorgt de heer Ben Ravelli een diapresentatie 
over Rome. D e stad Rome is bekend door zijn cultuur, kunst en religie. 
V ele toeristen trekken jaarlijks naar deze stad en bewonderen de prachtige 
gebouwen. 

Met de dialezing wil Ravelli geen doorsnee verhaal over Rome vertel-
len, maar hij wil juist kijken naar de bijzonderheden van de stad, zoals de 
kerktorens, fonteinen, de rivier de T iber, het T ibereiland en andere beziens-
waardigheden. A angevuld met leuke verhalen belooft het een bijzondere 
presentatie over de stad Rome te worden. V oor hen die naar Rome gaan een 
goede voorbereiding, voor hen die er zijn geweest een reden om nog eens te 
gaan. D e dialezing vindt plaats op 12 februari van 10.00 tot 12.00 uur in de 
Openbare Bibliotheek Bilthoven, D e Kwinkelier 20 te Bilthoven. Kaarten 
zijn in de voorverkoop te verkrijgen aan de balie van de drie vestigingen 
van de bibliotheek ( Maartensdijk, Bilthoven en D e Bilt)  en kosten 3 euro 
voor leden van de bibliotheek en 4 euro voor niet-leden van de bibliotheek. 
V oor meer informatie tel. 030-2285803 of www.bibliotheekdebilt.nl

K nuffelen met een bokje

A nnike Beekman mocht even knuffelen met een bokje dat vorige week was 
geboren in de dierenwei in Maartensdijk. ‘ E r lopen nu vier jonge bokjes’ , 
vertelde Joop Rozier ’ en eigenlijk had ik liever ook wat geitjes gehad. D e 
bokjes gaan binnen vier maanden weer weg’ . Meestal is Joop Rozier rond 
kwart voor vijf de dieren aan het voeren en mag iedereen even binnen de 
hekken komen [ MD ] . 

Clickercursus 
E r gaat weer een clickercursus van 
start bij Hondenschool D .O.G .S . 
D eze compacte introductiecursus te 
Bilthoven versterkt de relatie eige-
naar en hond. 

I n maart verzorgt Hondenschool 
D .O.G .S . weer de succesvolle cur-
sus over ‘ clickeren’  voor honden 
van alle leeftijden. D e clicker is een 
klein instrument dat een ‘ klikkend’  
geluid maakt. Met behulp van de 
clicker kun je een hond op het juiste 
moment belonen en daardoor allerlei 
alledaagse en bijzondere oefeningen 
aanleren. Het doel van de cursus 
is hondenbezitters kennis te laten 
maken met de clicker en de mogelijkheden die dit instrument biedt. I n vier 
lessen leren de cursisten wat een clicker is en hoe je er mee kunt werken. 
D at laatste gaat aan de hand van het aanleren van verschillende oefeningen. 
D eze oefeningen zijn leuk voor hond en eigenaar en versterken daardoor 
de relatie. 

D e cursus wordt gegeven op de vrijdagavond op S portpark L arenstein te 
Bilthoven. D e kosten bedragen 25 euro. D e inschrijving voor de cursus is 
gestart. V oor meer informatie of inschrijving: www.hondenschooldogs.nl, 
of via info@ hondenschooldogs.nl of via tel. 030 2981682. 



N a een welkomstwoord van C ommis-
saris van de Koningin Roel Robbert-
sen komt de leiding van de bijeen-
komst in handen van Ralph de V ries, 
die het programma nader toelicht. D e 
V ries is behalve fractievoorzitter van 
D 66 ook vicevoorzitter van P rovin-
ciale S taten. Hij gaat in zijn verhaal 
in op de bestuurscrisis die afgelopen 
zomer plaatsvond. N a dertig jaar trad 
een college van G edeputeerde S taten 
aan met een andere samenstelling. 
D it leidde tot verstoorde verhoudin-
gen in de S taten. Onder leiding van 
oud-staatssecretaris S teven van E ijck 
gaven alle fracties na deze crisis aan 
een andere politieke cultuur na te 
streven. D aarvoor is een traject in 
gang gezet en een begeleidingscom-
missie ingesteld. ‘ Het is de bedoeling 
dat we onszelf gaan verbeteren. Meer 
debat, meer discussie en een betere 
samenwerking’ , vertelt D e V ries. T ij-
dens de lunch geven voorzitters van 
de verschillende S tatencommissies 
een toelichting op de onderwerpen 
die spelen. E en en ander geeft aanlei-
ding met Ralph de V ries een afspraak 
te maken om aantal zaken die in onze 
omgeving spelen apart bij hem thuis 
te bespreken. 

I n de politiek
Ralph de V ries ( 41)  is geboren en 
getogen in U trecht en woont nu ruim 
twee jaar in Hollandsche Rading aan 
de T olakkerweg. Hij is afgestudeerd 
als historicus en is nu van beroep 
huisman. P arttime politicus en full-
time huisvader noemt hij het zelf. 
Beweegreden om de politiek in te 
gaan was een schoolproject van een 
geschiedenisleraar. ‘ D ie liet ons een 
keer de gemeenteraad naspelen. I k 
voelde mij in die tijd aangetrokken 
tot de V V D  van W iegel, maar in 
die gemeenteraad moest ik de C P N  
spelen.’  Het wordt voor D e V ries 
aanleiding om iets met politiek te 
gaan doen. I n 1988 wordt hij lid van 
D 66 en rolt van daaruit overal verder 

in. Hij wordt bestuurslid, gemeen-
teraadslid,  werkt bij het landelijk 
bureau van D 66,  doet werk voor 
een E uroparlementarië r en voor de 
T weede Kamerfractie. I n 2000 wordt 
hij gemeenteraadslid in U trecht. D e 
V ries komt in 2003 in de P rovinciale 
S taten en is sinds 2007 fractievoorzit-
ter van D 66. I n oktober 2008 wordt 
hij vicevoorzitter van de S taten. 

A mbities
Het vicevoorzitterschap houdt in dat 
D e V ries namens alle fracties in de 
S taten optreedt als een soort spreek-
buis. ‘ I k zorg ervoor dat alle dagelijk-
se zaken goed geregeld worden.’  Het 
is niet zo gebruikelijk dat een kleine 
partij die functie krijgt toebedeeld. 
‘ I k denk dat het komt door de crisis 
van afgelopen zomer. D ie ontstond 
toen V V D  en P vdA  het vertrouwen in 
het C D A  opzegden. I n principe waren 
de partijen het er over eens dat er in 
de polder Rijnenburg gebouwd moest 
worden. E r waren alleen verschillen 
over wat, wanneer en hoeveel. D e 
crisis leek meer gezocht dan dat het 
om grote politieke meningsverschil-
len ging. D e opstelling van D 66 in 
het debat daarover werd door de 
meeste partijen gewaardeerd en ik 
denk dat ik daarom tot vicevoorzitter 
ben gekozen.’  D e V ries zou het ook 
wel eens leuk vinden aan de andere 
kant van het bestuur te zitten. ‘ A ls 
gedeputeerde of wethouder kun je 
ook eigen beleid ontwikkelen en meer 
dingen realiseren. N u is het meer het 
controleren en als oppositiepartij ben 
je vaak op zoek naar punten waar je 
kritiek op kunt uiten.’  Ralph de V ries 
heeft ook wel de ambitie om bur-
gemeester in een gemeente met een 
uitdaging te worden.

Herindelingen
A ls gevolg van het Burgerinitiatief 
Maartensdijk kwam in 2004 het rap-
port van de C ommissie Bijkerk tot 
stand. Bij de behandeling ervan in 

P rovinciale S taten stemde Ralph de 
V ries als enige tegen. ‘ I k vond dat 
het te gemakzuchtig was gegaan en 
er te weinig gehoor was gegeven aan 
de mensen van het burgerinitiatief. 
Het gaf mij het gevoel alsof het ging 
om een paar plooitjes gladstrijken. 
D aarmee moest het probleem over 
zijn. I k vond dat het meer vroeg, ook 
voor een traject daarna. Maar ik moet 
zeggen dat ik nu het gevoel heb dat 
er toch wat veranderd is. A chteraf 
kan ik vrede hebben met zoals het 
gelopen is.’  D e V ries vindt dat bij 
nieuwe herindelingen te weinig wordt 
teruggekeken op het rapport Bijkerk. 
Hij vindt de ‘ aftersales’  van herinde-
lingen heel belangrijk. ‘ Je begint een 
heel traject met veel hoorzittingen 
om op zoek te gaan naar de beste 
oplossingen. V aak is het dan zo dat 
nadat er verkiezingen zijn geweest 
en er een nieuwe gemeenteraad en 
college is gekomen,  de provincie niet 
meer thuis is. T och blijven er dan nog 
vaak problemen bestaan waarbij de 
provincie heel goed ondersteuning 
kan bieden.’

G olfbanen
D e provincie werkt aan een kadernota 
die helderheid moet scheppen aan 
voor- en tegenstanders van golfba-
nen. D e V ries hoopt dat die nota ook 
wordt gebruikt als uitgangspunt bij 
de plannen voor een golfbaan in de 
gemeente D e Bilt. ‘ I k denk dat het 
beter is vanuit regionaal perspectief te 
kijken naar de aanleg van golfbanen. 
Met een kadernota kun je aan de hand 
van criteria toetsen of je de aanleg 
van een golfbaan wel of niet moet 
toestaan. Hetzelfde geldt voor regi-
onale bedrijventerreinen. Je maakt 

er een grote bende van als iedereen 
zijn eigen terrein gaat aanleggen. Het 
is handiger om een kader te hebben 
waaraan je kunt toetsen, dan dat je in 
een eeuwigdurende discussie terecht-
komt.’  

Duurzaamheid
V orig jaar heeft de provincie een duur-
zaamheidsprogramma vastgesteld met 
verschillende uitgangspunten op het 
gebied van milieu-, bodem-, water- 
en luchtkwaliteit. Ook loopt bij de 
provincie een project om het gebruik 
van auto’ s op aardgas te stimuleren. 
D e provincie wil met subsidie het 
aantal aardgaspunten bij tankstations 
uitbreiden. Z elf heeft de provincie 
al een aantal auto’ s aangeschaft die 
op aardgas rijden. ‘ W e proberen nu 
de burgemeester van U trecht zover 
te krijgen dat hij een dienstauto op 
aardgas gaat aanschaffen.’  

Tolakkerweg
D e T olakkerweg in Hollandsche 
Rading is een provinciale weg. Ralph 

de V ries heeft al van voor hij er zelf 
woonde contacten met het bewoners-
comité . Z ijn ouders wonen nu negen 
jaar in Hollandsche Rading, dus hij 
kende de situatie. ‘ T oevalligerwijs 
kwam ik er zelf ook nog aan de 
T olakkerweg te wonen en werd het 
ook mijn probleem.’  Hij denkt wel dat 
er een oplossing voor de problemen 
te vinden moet zijn. W at er nu ligt 
vindt hij suboptimaal. ‘ I k had liever 
verkeerslichten gezien die op rood 
gaan als iemand over wil steken. E r 
zit nu nog een grijzige zone in. L et 
iedereen wel voldoende op, zeker met 
slecht weer. V alt het wel voldoende 
op en zullen auto’ s wel stoppen. I k 
vind het nog niet je van het. E r is in 
ieder geval al iets bereikt. I k weet dat 
de bewoners veel hebben gedaan en 
merk dat klagen soms helpt.’

Vliegveld
Het vliegveld Hilversum heeft ook 
de aandacht van Ralph de V ries. E r 
komt een wet waarbij provincies ver-
antwoordelijk worden voor regionale 
vliegvelden. ‘ D at houdt in dat de 
provincie N oord-Holland gaat bepa-
len wat er met het vliegveld kan 
gebeuren. D e provincie U trecht is 
daar duidelijk over en wil geen ver-
legging van de banen, want dat gaat 
ten koste van het stiltegebied in het 
N oorderpark. D an zie je dat de ene 
provinciale overheid iets heel anders 
zegt dan de andere. Helaas is er dan 
geen hogere instantie die zegt hoe het 
opgelost moet gaan worden.’  

D e V ries vindt dat kwalijk. Hij ziet 
dat twee belangen botsen, waardoor 
er geen oplossing komt. D iep in zijn 
hart is D e V ries voorstander van een 
Randstadprovincie. ‘ I n é é n grote pro-
vincie kun je de samenhang beter op 
elkaar afstemmen. D at is beter dan de 
wrijvingen die nu ontstaan en waarbij 
je het doorhakken van knopen toch 
aan D en Haag moet overlaten. D e 
V ries vindt het ook jammer dat het 
dorpshuis in Hollandsche Rading zo 
lang op zich laat wachten. ‘ E r is geld 
voor vanuit de provincie, maar op de 
een of andere wijze lukt het maar niet 
om een goed plan te ontwikkelen. I k 
begrijp dat het een lastig traject is. D e 
mensen die er wonen willen niet elke 
avond de parkeerplaats vol hebben 
staan, andere kant is er wel een func-
tie voor het dorp’ . Hij noemt het een 
geval van geven en nemen.
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S treekeigen beplanting 
D e actie ' Boeren planten bomen’  van L andschap E rfgoed U trecht stimu-
leert agrarië rs en bewoners van het buitengebied in de provincie U trecht 
streekeigen beplanting aan te leggen. Met een breed samengesteld assorti-
ment van voornamelijk inheemse bomen, struiken en hoogstamfruitbomen, 
kunnen boerenerf en landerijen aanzienlijk worden verfraaid en in het 
omringende landschap worden ingepast. T ot 15 februari 2009 is het plant-
materiaal te bestellen. 

D e actie is niet alleen voor agrarië rs, maar voor alle bewoners van het 
buitengebied. W ie plannen heeft het boerenerf aan te leggen of te herstel-
len is bij L andschap E rfgoed U trecht aan het juiste adres. D e actie ' Boeren 
P lanten Bomen'  biedt een breed sortiment hoogstamfruitbomen, inheemse 
boom- en struiksoorten en beschermingsmaterialen tegen een aantrekkelijke 
prijs. W anneer men advies nodig heeft bij de samenstelling van beplanting 
en inrichting van het erf, kan men geheel vrijblijvend advies inwinnen bij 
L andschap E rfgoed U trecht of de gemeentelijke landschapcoör dinator.

Belangstellenden in de provincie U trecht kunnen de brochure ' Boeren 
P lanten Bomen'  aanvragen met daarin een overzicht en een uitvoe-
rige beschrijving van het assortiment, tips en instructies voor aanplant, 
verzorging en bescherming en een bestelformulier. D e brochure is te 
bestellen bij L andschap E rfgoed U trecht, telefoonnummer 030 2205534,  
e-mail: info@ landschaperfgoedutrecht.nl. V oor meer informatie: 
www.landschaperfgoedutrecht.nl.

Media op bezoek bij P rovincie Utrecht
door  G uu s G eebel

B ij P rovinciale S taten leeft al wat langer de behoefte om eens anders dan via persberichten met de pers 
te communiceren. E en eerste aanzet daartoe vond maandag 19 januari plaats tijdens een lunch voor de 

regionale pers in het Utrechtse P rovinciehuis. S tatenleden willen op deze manier hun rol als controleur van 
G edeputeerde S taten verduidelijken.

C om m i ssar i s v an de K oni ngi n R oe l  R obbe rtsen ( l i nk s)  en v i c ev oor z i tter v an 
P rov i nc i al e St at en R al ph de V ri es.

‘ ‘ I k  had l i ev er v erk eersl i c ht en ge z i en di e op rood gaan al s i em and ov er w i l  
stek en.’

N a dertien jaar is het beklonken

Koos gaat in D iemen staan pronken

onder zijn eigen naam

zonder enige blaam

maar een onderdeel is hem geschonken

G uus  G eebel Limerick



A dverteren in 

De Vierklank!

I ets voor u?

B el dan

0346 21 19 92
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

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

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

Ruwe Bolster
eem donker meergranen bol

Nu € 1,95
(normaal € 2,25)

Appelkruimeltaart
€ 4,75

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Andijvie ................... 400 gram 0,79

Bistro-krieltjes ......... 500 gram 0,99

Handsinaasappels ...... héél kilo 0,99

Clementines ............... héél kilo 1,25

Grote Elstar

Handappels Mooie
Bospeen 0,99

11/2 kilo
Nu

Vers van de Traiteur

Alleen donderdag
Witlof .......................................................héél kilo 1,00
Alle Rauwkostsalades .................................................

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

 .................................................

 ........................................................
200 gram

1,00

De lekkerste NAVEL

Voorgekookte

0,99
Mooie

Landwaart groente en fruit

Goulash met rijst ............................. 100 gram 0,99
Pasta met kip ................................. 100 gram 0,79
Kip-stroganoff met geb. aardappels ...... 100 gram 0,99

Heerlijke zoete

Vers gesneden



S elina S tone is opgegroeid in Hol-
landse Rading. D aar woonde zij tot 
haar 18de  levensjaar met ouders en de 
( voetballende)  broers D avid en Henri. 
N og even woont ze aan de Maarsse-
veense plassen. N a ruim een jaar bij 
de U trechtse dienaars van Hermandad 
te hebben gewerkt is volgens S elina 
de tijd aangebroken haar levenspad 
een andere wending te geven: ‘ I k 
werkte als informatiebeheerder op 
’ t bureau, maar heb afgelopen week 
definitief de knoop doorgehakt. I k 
heb mijn ontslag ingediend en vertrek 
aanstaande zondag 1 februari alleen 
en hopelijk voor langere tijd naar 
S abinopolis, een stad vlakbij Belo 
Horizonte in Brazilië ’ .

Lesgeefproject 
‘ I k ga E ngelse les geven op een 
van de 6 semi-internaten in en rond 
S abino P olis aan tieners en volwas-
senen die de E ngelse taal niet vaar-
dig zijn. D e meeste tieners hebben 
in zware omstandigheden geleefd en 
sommigen zijn op straat of in bendes 
opgegroeid. Z owel zij als de begelei-
ders van deze jongeren willen graag 
beter E ngels leren. I k ga aan beide 
doelgroepen les geven en hopelijk 
omgekeerd het P ortugees van deze 
mensen leren’ !  Het P ortugees is de 
officië le taal. V ele Brazilianen zijn 
eentalig;  diegenen die een tweede taal 
machtig zijn spreken voornamelijk 
ook I taliaans, S paans, E ngels of D uits 
( met name in het zuiden) . Ongeveer 
74%  van de bevolking is katholiek en 
15%  is protestants. D aarnaast is een 
groot gedeelte van de bevolking in 
het noordoosten een aanhanger van 
candomblé , een religie die door de 

slaven vanuit A frika is meegenomen. 
E ngels heeft er altijd al ingezeten. I n 
hun jeugd waren S elina en haar broers 
vaak met hun ( E ngelse)  vader in het 
zuidelijke deel van G root-Brittannië . 
Op deze manier werden zij ingewijd 
in de E ngelse taal en cultuur. Hun 
ouders vonden het een pre hun kin-
deren tweetalig en multicultureel op 
te voeden. N a de basisschool en een 
jaartje op Junior S chool in het E ngel-
se P ennington volgde de I nternational 
S chool in Hilversum. D aar behaalde 
S elina haar I nternational Baccalaure-
ate, het diploma dat door N ederlandse 
instanties als gelijkwaardig aan het 
V W O wordt erkend. 

G evaar?
Brazilië  is best een gevaarlijk land 
toch om alleen heen te gaan. Ben 
jij daar wel kogelvrij?  ‘ D at hoop ik 
wel ja, je hoort natuurlijk veel over 
alleen reizen in Z uid A merika. I k heb 
me goed laten informeren en neem 
de benodigde veiligheidsmaatregelen. 
‘ V aya  com D ios’  zei een vriendin van 
mij tegen me. D at vond ik mooi toe-
gewenst van haar. Het betekent: ‘ G a 
met G od’ , alleen dan in het S paans.’  
S paans is weer een andere taal dan 
P ortugees. I n heel veel landen van 
Z uid A merika is S paans de voertaal. 
A lleen in Brazilië  wordt er P ortugees 
gesproken. I n N ederland is S elina 
betrokken bij de U trechtse V ictory 
Outreachkerk, welke internationaal is 
en zich in het bijzonder richt op dak- 
en thuislozen,  drugsverslaafden en 
prostituees. V elen daarvan hebben in 
deze kerk hun leven zien veranderen. 
Z e zijn door een ‘ HOME ’  gegaan;  
een soort rehabilitatiehuis, waar ze 

vrij zijn gekomen uit hun gebonden-
heid van drank, drugs en seksversla-
ving. S elina is o.a. betrokken bij een 
groep, die zich richt op vrouwen, die 
werkzaam zijn in de prostitutie. D aar 
heeft ze ook incidenteel P ortugees en 
S paans kunnen oefenen. I n Brazilië  
zijn ook veel kinderen van ouders die 
in het drugs- en sexc ircuit verdwaald 
zijn. Z e zijn erg beschadigd en S elina 
hoopt dat ze veel van de pijn en 
de leegte van deze kinderen weg 
kan nemen. D aar is ook een V ictory 
Outreachkerk welke zij ook graag 
wil bezoeken. D e organisatie waar-
voor zij gaat werken is de E vangeli-
sche Z ending Brazilië . D eze stichting 
heeft over de jaren heen verschillende 
semi-internaten opgericht en er zijn 
veel kerken ontstaan. Z e bevinden 
zich in S abinopolis en Belo Horizonte 
en hebben ook een heel thuisfront van 
mensen, die ze financieel steunen om 
het werk in de internaten en jeugd-
centra te kunnen bekostigen’ .

S abinóp olis
S elina vertelt enthousiast en betrok-
ken over haar project: ‘ Meer dan 
40 jaar geleden is het echtpaar N ico 
en T rijnie van E ijk vanuit S tads-
kanaal vertrokken richting Brazilië . 
Z ij besloten na enige werkervaring 
opgedaan te hebben elders in het 
binnenland een eigen werkterrein op 
te zetten aangezien de nood, vooral 
onder kinderen, vaak schrijnend was. 
Z o kwamen ze in 1967 terecht in 
S abinópol is, een klein stadje, verbor-
gen in de groene heuvels van de staat 
Minas G erais. E erst begonnen N ico 
en T rijnie de mensen in hun eigen 

huis uit te nodigen om mee te eten, 
maar de nood was zo groot dat hun 
huis al gauw te klein werd. Met de 
hulp vanuit N ederland konden ze na 
een paar jaar een groot huis kopen 
waar ze overdag de kinderen gin-
gen opvangen. D e kinderen kregen 
elke dag drie voedzame maaltijden en 
medicijnen als ze dat nodig hadden. 
E n ook mochten ze naar school. Het 

tehuis gaf hen schriften en pennen en 
een schooluniform. ' s A vonds gingen 
de kinderen weer gewoon naar hun 
eigen huis, maar 5 dagen per week 
mochten ze overdag naar het tehuis 
komen. E en aantal van de ouders 
werd aangenomen als werker in het 
tehuis, zodat ze geld konden verdie-
nen. E n voor de kinderen werd in 
N ederland en België  sponsorouders 
gezocht. Het eerste tehuis ( of: semi-
internaat)  was ontstaan. 

Langer
I n eerste instantie zou S elina maar 
voor een maand gaan. Om effectief 

kennis te kunnen overdragen en om 
een goede band met de tieners op 
te bouwen is er echter meer tijd en 
investering nodig. S elina is gevraagd 
langer les te komen geven en zoekt 
hiervoor sponsors. S elina haar aan-
dacht en haar hart hebben altijd al bij 
ontwikkelingswerk gelegen: ' I k ben 
een bezig bijtje en actief binnen veel 
projecten. I k ben beleidsmedewerker 
voor S tichting F aso, welke schoolge-
bouwen en waterputten in Burkino 
F aso ( W est A frika)  realiseert.'  Ook 
is ze met haar tante betrokken bij 
een kinderkunstbedrijf en staat ze 
op markten en festivals waar schil-
derworkshops worden aangeboden. 
‘ Momenteel ben ik bezig met een 
T E F L -cursus ( T eaching E nglish A s a 
F oreign L anguage) . Mijn doel is om 
als docent en tolk te gaan werken in 
verschillende ontwikkelingslanden. 
D e kinderkunst workshops en mijn 
eerdere lesgeefervaringen in W est 
A frika wil ik hier bij gaan gebruiken. 
W aar precies mijn toekomst ligt weet 
ik nog niet. I k volg mijn hart’ .

S ponsors
S elina haar ‘ omgeving’  kan heel veel 
voor haar en haar project betekenen: 
‘ D e hele alliantie in Brazilië  is afhan-
kelijk van giften door sponsors. Z ij 
zoekt sponsors om haar verblijf in 
het gasthuis te kunnen bekostigen bij 
verlenging van haar onderwijstermijn 
op het semi-internaat. Mocht iemand 
willen helpen dan is een gift van harte 
welkom op de Rabobank S ponsor-
rekening 3363123302 ten name van 
S . S tone onder vermelding van ‘ P ro-
ject S abinopolis’ . E r zijn ook andere 
mogelijkheden: ‘ Het zou leuk zijn als 
er bijvoorbeeld een pakket voetbal-
len, volleyba llen of schoolschriften 
wordt opgestuurd naar het internaat 
waar ik lesgeef. Ook ben ik op zoek 
naar particulieren en/ of bedrijven die 
computers en printers willen doneren 
aan de organisatie ter verbetering van 
het onderwijs. I n dat geval kan men 
contact op nemen met freedove@ hot-
mail.com of ( via)  het thuisfront van 
S elina: 06-29730461.
Het adres in Brazilië  is: Rua P rofes-
sor Ricardo P into 33, Bairro I tapoã  , 
C ep: 31710-550, Belo Horizonte. W il 
men op de hoogte blijven van het pro-
ject waaraan S elina deelneemt?  Haar 
bevindingen staan haar weblog www.
braziliaansediamanten.waarbenjij.nu!  
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Lesgeven in B razilië
Selina Stone volgt haar hart

door  H enk  v an de B unt

S elina S tone (25) gaat iets bijzonders ondernemen. 1 februari a.s. vertrekt zij voor een langere tijd naar 
B razilië  om E ngelse les te gaan geven aan tieners en volwassenen in de Federale R epubliek B razilië . Met 

zijn 8,5 miljoen vierkante kilometer het grootste land van Zuid- A merika, dat bijna de helft van dit continent 
beslaat. B ovendien is B razilië  het op vier na grootste land ter wereld, alleen R usland, Canada, de Verenigde 

S taten en China zijn groter.

Se l i na St one  haar  aandac ht  en haar  har t he bben al ti j d al  bi j  ont w i k k el i ngs -
w erk  ge l ege n:  W aar  pr ec i es m i j n toe k om st l i gt  w eet i k  nog ni et.  I k  v ol g m i j n 
har t’ .

B raz i l i ë  i s m et z i j n 8,5 m i l j o en v i erk ant e k i l om eter he t gr oot ste l and v an Z ui d-
A m eri k a en besl aat  bi j na de he l f t v an di t c ont i ne nt . Se l i na  gaat  o.a. w erk en 
v l ak bi j  B el o  H or i z ont e ( K aar t ui t G rot e B os at l as ) .

I n N ederl and i s Se l i na betrok k en bi j  de U trec ht se V i c tor y  O ut reac hk erk , 
w el k e i nt ernat i o naal  i s en z i c h i n he t bi j z onde r ri c ht  op dak -  en thui sl oz en,  
drugs v ersl aaf den en pr os ti tue es.  I n B raz i l i ë  i s ook  een V i c tor y  O ut reac hk erk .



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Lancaster
diverse sun make-up

producten nu met

40%
korting

 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.

Narcissen 2 bos 6,-

Anemonen bos 3,95

Lente primula 3 voor 3,95

Druifjes in pot 3 voor 3,95

Mini azalea  1,95

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

OP DE WINTERCOLLECTIE VAN 
DAMES-, HEREN-, KINDER- EN

BABYKLEDING*
* M.U.V. BASISARTIKELEN

50%50%

HALVE PRIJZEN

RESTANTEN
KINDERKLEDING NU
2 STUKS VOOR € 10,-

LET OP GROENE STICKER!!!

RESTANTEN 
DAMESKLEDING

DIVERSE ARTIKELEN
NU UITZOEKEN

VOOR MAAR € 10,- PER STUK
LET OP RODE STICKER!!!

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

RENAULT MODUS 1.6 16V AUT, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,

CRUISE C, RAD/CD, LMV, AIRBAGS, MLV, 3.300KM .............................................................  `07 €. 16.950,-

PEUGEOT

1007 1.4 GENTRY, ZILV GR MET, ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000KM ..................  `06 €. 12.950,-

206 1.4HDI, ZWART, ER, CV, SB, RAD/CASS, NIEUWE APK, 165.000KM..............................  `02 €. 5.950,-

306  1.6 XT BREAK, ROUGE LUCIFER, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 117.000KM ................  `01 €. 6.950,-

307 2.0 HDI BREAK GRIJS KENT, ROOD MET, AIRCO, ER, CV, SB, 110.000KM ..................  `04 €. 6.750,-

407 XS 2.2 16V AUT, WIT, ZWART LEDER, CLIMATE C, CRUISE C,

RAD/CD, LMV, ABS, ESP, PARKEER HULP, AFN TREKHAAK, 68.000KM ..............................  `04 €. 14.750,-

407 XT 2.0 16V PACK, GRIJS MET, CRUISE C, CLIMATE C, LMV,

ER, CV, SB, RAD/CD, PARKEERS, REGENS, ABS, AIRBAGS, 40.000KM ..............................  `04 €. 12.950,-

607 2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,

CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...................  `03 €. 13.950,-

806 2.0 ST 7PERS., BLAUW MET, ER, CV, SB, CLIMATE C, MLV, 244.000KM ......................  `98 €. 5.750,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO

CITROËN C5 2.0 HDI BREAK, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, 218.000KM ................  `02 €. 6.500,-

CITROËN C8 2.2 16V LPG G3, D GRIJS MET,CRUISE C,CLIMATE C,

2X SCHUIFD,LMV,PARKEERS,REGENS,RAD/CD,TREKH, 200.000KM ..................................  `04 €. 13.950,-

CITROËN PICASSO 1.8 16V, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 109.000KM ..............  `00 €. 5.950,-

RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT LPG G3, D GRIJS MET, LEDER INT , CRUISE C,

CLIMATE C, LMV, RAD/CD WISS/NAVI, AFN TREKH, REGENS, MLV, ABS, ..........................   €. 8.950,--

HONDA CIVIC 1.3 HYBRID AUT, D GRIJS MET, CLIMATE C,

CRUISE C, ER, CV, SB, LMV, RAD/CD, AIRBAGS, ABS, 10.000KM .......................................  `07 €. 19.700,-

SUZUKI ALTO 1.1 AUT 5DRS, ROOD MET, ER, CV, SB, RAD/CASS, 9.700KM ......................  `02 €. 4.500,-

BUDGET CARS

CITROËN XANTIA 1.8 16V, NIEUWE APK, ZO MEENEMEN, .................................................  `96 €. 750,-

FIAT MAREA WEEKEND, ZWART, AIRCO, ER, CV, SB, 180.000KM .......................................  `98 €. 2.500,- 

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Ex

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

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

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Meerwaarde voor uw klant en uw bedrijf
Overview geeft invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

www.overviewbv.nl
John Baken
Oosterspoorlaan 14
3739 KJ Hollandsche Rading
tel: 06 -2159 6772 Overview: waarde in het vooruitzicht



Het begon in A alten waar haar fami-
lie vandaan komt en waar zij en haar 
toekomstige man elkaar voor het eerst 
hebben ontmoet. D at was toen Henny 
Janssen uit Hollandsche Rading op 
bezoek ging bij familie van hem, die 
ook in D e A chterhoek woonde. ‘ Het 
was gelijk aan’ , vertelt W il. ‘  W e zijn 
eerst in Hollandsche Rading gaan 
wonen. T oen er een plaats vrij kwam 
bij Bakker Bos werd ik aangenomen. 

I k wilde een nieuwe uitdaging. P as 
later zijn we verhuisd naar Maartens-
dijk en heb ik in alle winkels van Bos 
gewerkt. Op de D orpsweg, de voor-
malige Marijkehof en op Het Maer-
tensplein. D aarnaast vaak in U trecht, 
Hilversum en D en D older. D at was 
mooi. N aast verkopen doen we alles. 
S choonmaken, bi jvullen, inpakken en 
al die lekkere producten afbakken, 
want de oven staat de hele dag aan’ . 

Zonnetje
‘ I k had geen voorkeur voor de bak-
kerij maar het liep nu eenmaal zo. 
Het had ook een slager, groentezaak 
of een ander bedrijf mogen zijn, want 
ik had alle opleidingen achter de rug. 
Mijn eerste ervaring was in de text iel 
maar toen er bij ons in A alten een 
supermarkt werd geopend, startte ik 
daarna een pittige opleiding. I n een 
supermarkt werk je toch wat afstan-
delijk met de klanten, maar hier bij de 
bakker heb je meer en beter contact 
met de mensen. I k heb het erg getrof-
fen want we hebben in de winkels, in 
de bakkerij en met de bezorging een 
heerlijk team bij Bos. Je moet fee-
ling hebben voor het beroep achter 
de toonbank om met mensen om te 
gaan. E r kwam eens een boze man 
de winkel binnen die mopperde op 
het slechte weer. I k heb toen met 
een wijds gebaar geroepen: ‘ Maar 
hier staat het zonnetje’ . ‘ Hij werd er 
vrolijk van. Z o is het;  hoe mooier het 
weer, hoe blijer de mensen.’

Lieverd
N aast het werken was W il Janssen 
ook oppas- c.q. overblijfmoeder op de 
school van haar twee kinderen Rick 

en Monique . Z e werd presidente van 
de toenmalige ‘ P lattelandsvrouwen’ , 
die tegenwoordig ‘ V rouwen van N u’  
heten. Z e heeft een aantal jaren gevol-
leyba ld en zat in feestcommissies. Z o 
leerde ze steeds meer mensen kennen. 
S pontaan als altijd zegt ze: ‘ I n maart 
word ik 61 jaar en daar ben ik heel 
trots op. N a bijna 24 jaar bij Bakker 
Bos willen Henny en ik samen nog 
meer leuke dingen doen. W andelen, 
fietsen en reizen. W e gaan samen 

vaak met de fiets naar A alten. D at is 
toch 130 kilometer. Henny is al zeven 
jaar in de V U T  en we houden ervan 
ook met de caravan naar verre landen 
te gaan. N aast landen in E uropa ook 
naar C algary in C anada waar familie 
woont en dan trekken we ook door 
D e V erenigde S taten. N ee, daar niet 
met de caravan natuurlijk. D at doe ik 
allemaal graag met Henny want hij is 
een lieverd hoor! '
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adv ertent i e

Wil Jan ssen gaat leuke dingen doen
 door  K ees P i j pe rs

Vorige week vertelde B akker B ert B os in een advertentie in De Vierklank dat de alom bekende Wil Jan ssen 
in de VUT gaat. N a vele jaren in het bakkersvak wil ze met haar man nog meer leuke dingen doen dan ze 
al gewend zijn. Daarbij staat reizen voorop. We wilden eens weten wat zij te vertellen heeft en hoe zij zo 

klantgericht is geworden.

W i l  J ans sen thui s.

A f g el ope n m aandag k rege n de k l ant en op haar  l aat ste w erk dag  i n de w i nk el  
een  v erras si ng en w erd W i l  i n de bl oe m etj es ge z et door  A nne m i ek e en B ert 
B os . B egi n f ebruar i  gaat  he t he l e bedri j f  een f eestel i j k e af sc he i dsav ond  
v i eren.

Het was na een vrij natte periode 
op 24 januari goed werkweer om 
een vijftal grote wilgen te knotten, 
die vlakbij het oude sluisje t.h.v. 
de ‘ bocht’  in de Koningin W ilhel-
minaweg staan. D e bomen waren 
8 jaar geleden voor het laatst onder 
handen genomen. Hierdoor kwam 
er nu veel dik hout vrij. Het knotten 
was voor leden van Het G roenekans 
L andschap en voor de holle oude 
wilgen, waarvan enkele bijna hori-
zontaal over de sloot hangen, een 

verademing. N aast het behoud van 
de waardevolle knotbomen had de 
actie ook tot doel om het historische 
sluisje direct naast de bomen weer 
beter in het zicht te brengen. D it 
sluisje zal binnenkort door de S tich-
ting het G roenekans L andschap 
gerestaureerd worden. Met oog op 
de toekomst zullen ook nog enkele 
nieuwe knotwilgen als toekomst-
bomen tussen de bestaande bomen 
worden geplant.

Wilgen knotten

A f g el ope n z at erdag w erden de w i l ge n t.h.v . de boc ht  i n de K oni ngi n W i l he l -
m i naw eg ge k not .

Maarten van R ossem heeft over alles
een mening

door  G uu s G eebel

Dat B arack O bama tot president van de Verenigde S taten is gekozen vindt Maarten van R ossem 
wonderbaarlijk. ‘ Dat zou zonder acht jaar G eorge B ush nooit gebeurd zijn.’  Van R ossem sprak op dinsdag 
20 januari tijdens een openbare bijeenkomst van de plaatselijke P vdA - afdeling in het H.F. Wittecentrum in 

De B ilt. Met zijn kenmerkende stemgeluid wist hij anderhalf uur lang de aanwezigen te boeien.

‘ D e U S A  na de verkiezingen’ ,  was 
de titel van zijn betoog, maar A me-
rika deskundige Maarten van Rossem 
weet overal een verhaal van te maken. 
Z elfs de haperende microfoon leidt 
tot een met humor doorspekt verhaal 
over geluidsinstallaties in zaaltjes 
overal in N ederland. I n de myt he 
die rond de persoon Barack Obama 
is ontstaan gaat hij niet mee. D ie 
signaleerde hij eerder ook bij andere 
presidenten. ‘ A ls hij een paar dingen 
verkeerd doet is het opeens niets 
meer.’  Hij vergelijkt het met W outer 

Bos die na bijna weggevaagd te zijn 
nu de hemel in wordt geprezen.

B uitenland
Over de buitenlandse politiek heeft 
V an Rossem Obama nog niet gehoord 
en hij is daar niet gerust op. Hij is van 
mening dat de buitenlandse politiek 
aan de werkelijkheid moet worden 
aangepast. ‘ E r moet worden opgehou-
den met die idiote overconcentratie 
op het terrorisme D at is geen mondi-
aal maar een lokaal verschijnsel, dat 
steeds heel verschillende oorzaken 

heeft.’  Over het I sraë lisch-P alestijnse 
vraagstuk heeft hij Obama ook niet 
gehoord. ‘ I k heb alleen gehoord dat 
hij 110 procent achter I sraë l staat en 
daar zitten we niet op te wachten.’  
V an Rossem stelt dat alleen de V er-
enigde S taten I sraë l de wacht kunnen 
aanzeggen. 

B innenland
Maarten van Rossem is de afgelopen 
drie maanden geregeld in de V er-
enigde S taten geweest. ‘ A ls er é é n 
land is dat behoefte heeft aan Rita 
V erdonk, zijn het de V erenigde S ta-
ten. Hier wordt de suggestie gewekt 
dat files een N ederlands probleem 
zijn, maar het probleem is daar vele 
malen groter. A lleen op plekken 
waar geen auto’ s zijn heb je geen 
files.’  Het dieptepunt van de periode 
G eorge Bush noemt V an Rossem de 
orkaan Katrina. ‘ W at in N ew Orleans 
is gebeurd verwacht je in een derde 
wereldland, maar niet in de V erenigde 
S taten.’  I n het vervolg van zijn ver-
haal gaat hij in op de monetaire crisis, 
hypot heken, wapenindustrie, bureau-
cratie en ziektekosten. Het geklaag 
over bureaucratie en ambtenaren in 
N ederland vindt hij vergeleken met 
de V S  onterecht. ‘ N ederland is op dit 
gebied redelijk efficië nt.’

M aar ten v an R os sem  m aak t v an el k  onde rw erp een onde rh oude nd v erhaal .
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A anvragen om vergunning  (arti-
kel 41 Woningwet) voor:

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

Verleende bouwvergunningen
•		Maartensdijk,	 Dorpsweg	 152,	
plaatsen	erker	(16-1-2009)

•		Maartensdijk,	 Gruttolaan	 32,	
oprichten	bijkeuken	(19-1-2009)

•		Maartensdijk,	Gruttolaan	5,	plaat-
sen	erker	(19-1-2009)

•		Westbroek,	 Dr.Welfferweg	 94,	
vernieuwen/vergroten	 stalling	 en	
bergruimte	(19-1-2009)

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

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en Toe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. O p dinsdag is de 
afdeling tevens op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer (030) 2289411. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

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

Westbroek:
•		1	 meidoorn,	 Burg.	 Huydecoper-
weg	8	(22-01-2009)

Maartensdijk:
•		1	 fijnspar,	 Merellaan	 5	 (22-01-
2009)

•		1	 berk,	 Havikskruid	 18	 (22-01-
2009)

•		1	 taxus,	 1	 hulst	 en	 2	 coniferen,	
Dorpsweg	 102,	 herplantplicht	 	
(22-01-2009)

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

Voorontwerpbestemmingsplan 
B ilthoven N oord.

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	
de	gemeente	De	Bilt	delen	hierbij	
mee	dat	met ingang van 29 janu-
ari 2009 gedurende 6 weken	voor	
iedereen	 het	 voorontwerpbestem-
mingsplan	 Bilthoven	 Noord	 ter	
inzage	ligt.

Het	 gebied	 van	 de	 wijk	 Biltho-
ven	Noord	wordt	globaal	begrensd	
door	 de	 Provinciale	 weg	 N234	
in	het	noorden,	de	gemeentegrens	
tussen	De	Bilt	en	Zeist	in	het	oos-
ten,	de	 lijn	spoorweg	/	Jan	Steen-
laan	/	Rembrandtlaan	/	Rogier	van	
der	Weijdenlaan	 /	 Jan	 van	 Eijck-
laan	in	het	zuiden	en	de	Jan	Steen-
laan	/	Dwarsweg	/	bosrand	/	Kees	
Boekelaan		en	de	achtertuinen	van	
de	Frans	Halslaan	in	het	westen.	

Kenmerkend	 voor	 het	 plangebied	
zijn	met	 name	de	grote	 herenhui-
zen,	 landhuizen,	 villa’s,	 bunga-
lows	 en	 chalets	 op	 grote	 ruime	
kavels	 in	 een	 zeer	 groen	 gebied.	
Door	 verdere	 verdichting	 tot	 een	

minimum	te	beperken	kan	het	spe-
cifieke	 karakter	 van	 het	 villapark	
behouden	blijven.
	
Het	plan	is	in	te	zien	in	het	informa-
tiecentrum	van	het	gemeentehuis	in	
Bilthoven.	

O p dinsdag 24 februari 2009	 is	
een	informatieavond	georganiseerd.	
Deze	 vindt	 plaats	 in	 de	 Mathilde-
zaal	 van	 het	 gemeentehuis,	 Soest-
dijkseweg	zuid	173	aanvang	21.00 
uur.	U	kunt	dan	vragen	stellen	over	
het	 plan	 en	 op	 het	 voorontwerp	
reageren.

Tijdens	 de	 periode	 van	 informe-
le	 tervisielegging	 is	 het	 eveneens	
mogelijk	 om	 schriftelijk	 op	 het	
voorontwerp	 te	 reageren.	 U	 kunt	
uw	 reactie	 sturen	naar	Burgemees-
ter	en	Wethouders	van	de	gemeente	
De	 Bilt,	 Postbus	 300,	 3720	 AH	
Bilthoven.

Voorontwerpbestemmingsplan 
Maartensdijk 2008

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	
De	 Bilt	 maken	 bekend,	 dat	 met	
ingang	 van	 29	 januari	 2009	 tot	 en	
met		11	maart	2009	bij	de	informa-
tiebalie	 van	 het	 gemeentehuis	 ter	
inzage	ligt	het	voorontwerpbestem-
mingsplan	Maartensdijk	2008.

Het	 voorontwerp	 bestaat	 uit	 een	
toelichting,	planregels	en	plankaar-
ten.	Het	plangebied	betreft	de	kern	
Maartensdijk.	 De	 begrenzing	 van	
het	 plangebied	 bestaat	 globaal	
gesproken	 uit	 de	 overgang	 van	 de	
kernbebouwing	 naar	 het	 buitenge-
bied	 en	 valt	 samen	 met	 de	 grens	
van	 het	 bestemmingsplan	 “Buiten-
gebied	 Maartensdijk”,	 waarbij	 de	
grens	op	de	Dorpsweg	ligt	na	num-
mer	244,	de	grens	op	de	Kon.	Wil-
helminaweg	 ligt	 na	 nummer	15	 en	
op	de	Tolakkerweg	ligt	de	grens	ter	

hoogte	van	de	nummers	153	en	214.	
Aanleiding	 voor	 het	 opstellen	 van	
het	 bestemmingsplan	 is	 de	 actua-
lisering	 van	 bestemmingsplannen	
binnen	de	gemeente	De	Bilt.

Tot	 en	 met	 11	 maart	 2009	 kunt	 u	
mondeling	 of	 schriftelijk	 reageren	
op	 het	 voorontwerp.	 Schriftelijke	
reacties	 kunt	 u	 sturen	 aan	 Burge-
meester	en	wethouders	van	De	Bilt,	
Postbus	300,	3720	AH	Bilthoven.
Naast	de	gebruikelijke	openingstij-
den	 van	 het	 gemeentehuis	 (08.30	
uur	 tot	 12.30	 uur)	 kan	 het	 voor-
ontwerp	 ook	 worden	 ingezien	 op	
dinsdagavonden	 van	 15.00	 uur	 tot	
19.00	uur.

Bovendien	 is	 er	 op	 donderdag	 12	
februari	 2009	 van	 18.00	 uur	 tot	
21.00	 uur	 een	 ‘informatie-	 inloop-
avond’	in	De	Vierstee,	Nachtegaal-
laan	 30	 te	 Maartensdijk.	 Heeft	 u	
specifieke	 vragen	 of	 opmerkingen	
over	 het	 plan	 dan	 kunt	 u	 op	 deze	
avond	terecht.

O ndersteunende begeleiding op 
psyc hosociale grondslag

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	
De	 Bilt	 maken	 bekend	 dat	 sub-
sidieaanvragen	 kunnen	 worden	
ingediend	 voor	 de	 ondersteunen-
de	 begeleiding	 op	 psychosociale	
grondslag	 (afgekort	 tot	 ondersteu-
nende	 begeleiding).	 De	 ondersteu-
nende	begeleiding	 is	vanaf	1	 janu-
ari	 2009	 geschrapt	 in	 de	 AWBZ.	
Om	 instellingen	 in	 staat	 te	 stellen	
deze	 activiteit	 in	 2009	 toch	 voort	
te	 zetten	 hebben	 burgemeester	 en	
wethouders	 besloten	 hiervoor	 een	
bedrag	van	€	36.300,-		beschikbaar	
te	 stellen.	Op	 de	 subsidieverlening	
zijn	 de	 volgende	 voorwaarden	 van	
toepassing:

•		uw	 instelling	 heeft	 over	 geheel	
2008	ondersteunende	begeleiding	
op	 psychosociale	 grondslag	 ver-
leend;

•			in	 uw	 aanvraag	 dient	 u	 aan	 te	
geven	hoeveel	uren	ondersteuning	
u	in	2008	heeft	verleend.	Hiervan	
dient	u	bewijzen	bij	uw	aanvraag	
over	te	leggen;

•			het	 voorgaande	 dient	 betrekking	
te	 hebben	 op	 cliënten	 die	 vanaf	
2008	 staan	 ingeschreven	 in	 het	
gemeentelijk	 bevolkingsregister	
van	De	Bilt;

•		uw	 instelling	 voldoet	 aan	 de	
gebruikelijke	 subsidievoorwaar-
den	zoals	omschreven	in	de	Sub-
sidieverordening	 welzijn	 De	 Bilt	
2003;

•			instellingen	die	niet	volledig	vol-
doen	 aan	 de	 hiervoor	 genoemde	
subsidievoorwaarden	worden	van	
subsidieverlening	uitgesloten;		

•			indien	het	totaal	van	de	gevraagde	
subsidiebedragen	het	beschikbare	
bedrag	 van	 €	 36.360,-	 overtreft,	
wordt	 het	 beschikbare	 bedrag	
van	 €	 36.360,-	 naar	 rato	 van	 het	
gemiddeld	 aantal	 cliënturen	 over	
2008	 verdeeld	 over	 de	 instellin-
gen	die	een	geldige	aanvraag	heb-
ben	ingediend;

Als	 u	 in	 aanmerking	 wilt	 komen	
voor	 subsidie	 dan	 kunt	 u	 uw	 aan-
vraag	 richten	 aan	 het	 College	 van	
burgemeester	 en	 wethouders	 van	
de	gemeente	De	Bilt,	Postbus	300,	
3720	 AH	 Bilthoven	 o.v.v.	 subsi-
die	 ondersteunende	 begeleiding.	
Uw	 aanvraag	 dient	 uiterlijk	 op	 11	
februari	 2009	 voor	 12.00	 uur	 te	
zijn	 ontvangen.	 Aanvragen	 die	 te	
laat	 zijn	 ontvangen	worden	niet	 in	
behandeling	genomen.

B i l thov en, 28 j anuar i  2009
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Milieuklachten	
Voor	 milieuklachten	 over	 bedrijven	
kunt	 u	 tijdens	 kantooruren	 terecht	 bij	
gemeente	De	Bilt,	T	 (030)	 228	 94	 11.	
Buiten	 kantooruren	 kunt	 u	 voor	 deze	
en	overige	milieuklachten	terecht	bij	de	
politie	Binnensticht,	T	0900	8844,	of	de	
milieuklachtentelefoon	 van	 de	 Provin-
cie	Utrecht,	T	0800	02	25	510	(24	uur	
per	dag	bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Beleid en Strategie

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Samenlevingszaken

V erv ol g op pagi na 9

De hele maand februari
Kost de frites bij ons maar 1,- Euro !!!

Inclusief alle sauzen.
(uitgezonderd de menu’s)

Wij zijn geopend:
Dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 tot 22.00 uur

Maandag en Zondag tot 21.00 uur

Cafetaria ‘ PEET’, Dorpsweg 126, 3738 CJ Maartensdijk, tel./fax. 0346-211285
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V oor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in G emeente D e Bilt 
en het W ijkservicecentrum ME N S  kunt u contact opnemen met: 

Wijkservicecentrum ME N S  De B ilt West, Tel. (030) 221 75 50
L ocatie: Buurthuis ’ t Hoekie,  P rof. D r. T .M.C . A sserweg 2,  3731 KX  D e Bilt
e-mail: helpdeskdb@ mensdebilt.nl
 
Wijkservicecentrum ME N S  Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
L ocatie: D ijckstate, Maertensplein 96, 3738 G R Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@ mensdebilt.nl 

Z ie ook: www.mensdebilt.nl.

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De B ilt:
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartens-

dijk;
•  Maartensdijk: opnieuw bestraten gedeelte voetpad D orpsweg ( deel 

van nr. 38 t/ m 88)  tot eind januari 2009.

M ede de ling:  H et gem eentenieu w s  is  volledi g in de z e ru br iek opge nom en. A lleen voor de  be ke ndm aki ngen en 
vergu nningen is  een s elec tie opge nom en, w aarbi j  in iede r geval alle inf orm atie over de  dor ps ke rnen w ordt  ver-
m eld. V olledi ge verm eldi ng van de  be ke ndm aki ngen voor de  ke rnen D e B ilt en B ilthoven s taan w eke lij ks  in de  
B iltB u is / B C  en op de  w ebs ite van de  gem eente D e B ilt w w w .de bi lt.n l.

Zaalruimte 
beschikbaar in

De Vierstee!
E r is in D e V ierstee in Maartens-
dijk op doordeweekse dagen en op 
zaterdag ruimte beschikbaar voor 
het huren van de sporthal en de 
sportzaal. 
N adere informatie en reserverin-
gen: tel. ( 0346)  21 20 21

I n haar vergadering van 13 januari 
2009 heeft het college van Burge-
meester en W ethouders het beheer-
plan voor Bos V oordaan vastgesteld. 
A an de hand van het beheerplan 
wordt het bos in zijn historische 
vorm teruggebracht. D oor het 
merendeel van de dunne bomen 

en onderbeplanting te verwijde-
ren,  worden de historische zich-
ten op Huize V oordaan hersteld. 
Het beheerplan is in te zien op de 
gemeentelijke website, www.debilt.
nl, onder ‘ wonen en leven’ , vervol-
gens ‘ openbare ruimte’ .

D e gemeente streeft er naar om met 
de uitvoering van de werkzaamhe-
den te starten op 16 februari. D eze 
planning is onder voorbehoud van, 
bijvoorbeeld, het weer. E r worden 
na medio maart geen werkzaamhe-
den meer uitgevoerd in verband met 
broedende vogels.

Op 14 januari 2009 heeft het E uro-
pees P arlement ingestemd met de 
aanpassing van de E U -verordening. 
A ls gevolg hiervan wordt het zoge-
naamde 1p-1p beginsel in E uropa 
doorgevoerd. 1p-1p houdt in: 1 per-
soon per paspoort. D e mogelijk-
heid om kinderen bij te schrijven in 
het paspoort van de ouder( s)  komt 
daarmee te vervallen. Ook heeft het 
E uropees P arlement ingestemd met 
een wijziging in de E U -verordening 
die inhoudt dat alleen van kinderen 
boven de 12 jaar vingerafdrukken 
moeten worden opgenomen voor 
opslag in de chip van de reisdocu-
menten. D e E U  heeft besloten dat 
uiterlijk 28 juni 2009 de reisdo-
cumenten vingerafdrukken moeten 
gaan bevatten. Het ministerie van 
BZ K bereidt de invoering van de 
vingerafdrukken voor. 

Waarom wordt gekozen voor 
1p- 1p?
D e internationale organisatie die 

leidend is op het gebeid van de 
reisdocumenten ( I C A O, onderdeel 
van de V erenigde N aties) , adviseert 
invoering van het 1p-1p beginsel, 
omdat dan identificatie en verifica-
tie van de identiteit van personen 
met een paspoort beter kan plaats-
vinden. D e E uropese U nie is daar-
naast van mening dat door invoering 
van het 1p-1p beginsel kinderhandel 
en kindersmokkel beter kan worden 
voorkomen in vergelijking met de 
bestaande situatie waarbij er allerlei 
verschillende soorten bijschrijvin-
gen in paspoorten van een aantal 
E U -lidstaten mogelijk zijn.
 
Wanneer verdwijnen de kinder-
bijschrijvingen en de kinderstic-
ker?
Het staat nog niet vast wanneer pre-
cies het bijschrijven van kinderen 
wordt afgeschaft. Over de precieze 
datum van invoering moet door de 
E U  nog een besluit worden geno-
men. D e verwachting is wel dat de 

invoering van het 1p-1p beginsel 
nog in 2009 gaat plaatsvinden. D e 
E U -verordening werkt rechtstreeks: 
de bepalingen in de P aspoortwet 
worden door de E U -verordening 
opzij gezet.

G evolgen voor de bestaande kin-
derbijschrijvingen en de kinder-
sticker in het paspoort
D e mogelijkheid van bijschrijving 
in het paspoort van de ouders ver-
dwijnt voor alle kinderen ongeacht 
de leeftijd. D e reeds uitgegeven pas-
poorten met kinderbijschrijvingen 
en kinderstickers blijven, ook na de 
invoering van 1p-1p, geldig. 

D e gemeente D e Bilt houdt u via 
de website www.debilt.nl en via de 
Biltbuis op de hoogte van de defini-
tieve datum van ingang. 

Mogelijkheid kinderbijschrijving en 
kindersticker in paspoorten vervalt

R aad vergadert op
donderdag 29 januari

D e raad van de gemeente D e Bilt vergadert op donderdag 29 januari 2009 
om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven. 

A G E N DA

 1. V aststelling agenda raad 
 2. V ragenuurtje raadsleden
 3. V aststelling notulen 
   a. V an de raadsvergadering d.d. 6 november 2008 ( bijgaand)
   b. V an de raadsvergadering d.d. 18 december 2008 
 4. L ijst ingekomen stukken
 5. S preekrecht burgers 

VO O R S TE LLE N

 6.  Realisatie zuidelijk deel bedrijvenpark L arenstein ( advies commissie 
OR bijgaand)

 7. Benoeming plv lid A B RS D
 8. Rondvraag 

 9. E xpl oitatie ‘ Kees Boekehal’  te Bilthoven 
 10. Begroting 2009 Bestuur regio U trecht 
 11.  V aststellen controleprotocol Jaarrekening 2008 ( advies commissie 

B& B bijgaand)
 12. F inanciering hulpmiddelen voor gehandicapten
 13. V oortzetting project Mens 
 14. Ondertunneling spoor S oestdijkseweg te Bilthoven
 15. Bouwplan V uurse D reef 180 te Hollandsche Rading
 16. Bestemmingsplan S portpark W eltevreden te D e Bilt
 17. Begroting Recreatieschap U trechtse Heuvelrug c.a.
 18. V erzamelvoorstel begrotingswijzigingen
 19.  V oorstel tot geheimhouding van de Kostenraming ( ter inzage)  bij 

Raadsvoorstel inzake Ondertunneling spoor S oestdijkseweg te Bilt-
hoven en de G rondexpl oitatievarianten bij het Masterplan centrum 
Bilthoven ( aan de orde in de bijeenkomst op 29-01-2009 en bij het in 
dat verband in februari 2009 nog uit te brengen raadsvoorstel)

Toelichting raadsagenda:
A gendapunten  1 tot en met 8 zijn bespreekpunten, de agendapunten 9 tot 
en met 19 zijn zogenoemde hamerstukken: daarover vindt in principe geen 
nadere bespreking plaats. 
M.b.t. agendapunt 5 “ spreekrecht burgers” : op grond van het Reglement 
van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen 
spreekrecht ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een 
commissievergadering gesproken kon worden. D it geldt met betrekking tot 
de onder agendapunten 9 t/ m 19 geagendeerde onderwerpen. D eze onder-
werpen zijn besproken in de commissievergaderingen Openbare Ruimte en 
Burger &  Bestuur van 22 januari 2009. Het vorengaande geldt tevens voor 
de onderwerpen welke als hamerstukken zijn geagendeerd.

Ter inzage legging:
D e raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke 
website te raadplegen ( www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisa-
tie, vergaderkalender en dan de datum van de vergadering) . D e raadsagenda 
ligt verder met ingang van 20 januari 2009 ter inzage in het gemeentehuis 
( informatiebalie) , de Openbare leeszaal en de bibliotheek in het winkel-
centrum D e Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de bibliotheek 
D e Bilt en de bibliotheek in de V ierstee te Maartensdijk, het servicepunt te 
Maartensdijk, woon-, zorg- en dienstencentrum D ijckstate te Maartensdijk, 
V V S O W V T  aan de T alinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’ t Hoekie aan de 
P rof. dr. T .M.C . A sserweg te D e Bilt, S tichting W elzijn Ouderen aan de 
Jasmijnstraat te D e Bilt. 

D e bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen alleen ter inzage in het fractie-
huis.

O nderhoud in B os Voordaan

T wee U trechters ( 17 en 18 jaar)  zijn 
zondag rond 3.45 uur aangehouden 
voor vernieling. D e politie kwam 
het tweetal op het spoor, nadat een 
alerte getuige de politie belde toen 
hij zag dat vernielingen gepleegd 
werden aan de verkeerslichten op 

de hoek V uurse D reef/ T olakkerweg. 
Op het perron van het treinstation 
werden de jongens aangetroffen. 
E en van hen was op dat moment aan 
het rommelen aan een slot van een 
damesfiets. D aarnaast attendeerde 
een passerende tax ichauffeur de 

politieagenten op ingeslagen rui-
ten van een wachthokje langs het 
perron. D e twee jongens zijn aan-
gehouden voor vernieling/ openlijk 
geweld en poging diefstal van een 
fiets.

B aldadig tweetal



Tai Chi en Q igong
E lke vrijdag zijn er twee T ai C hi en Q igong-cursus-
sen bij de S W O: om 14.00 uur en om 15.30 uur. Op 
beide tijden zijn enkele plaatsen vrijgekomen. D e 
kosten bedragen 51 euro voor 15 keer. V oor meer 
informatie: Biltse vestiging S W O, Jasmijnstraat 6 
in D e Bilt, tel. 030 2203490.

Meditatie en beweging
V anaf donderdagmiddag 5 februari start een nieuwe 
cursus ‘ meditatie en beweging’  bij de S W O. D e 
kosten bedragen 30 euro voor 8 lessen. V oor meer 
informatie: Biltse vestiging S W O, Jasmijnstraat 6 
in D e Bilt, tel. 030 2203490.

A q uarel
E lke maandagmiddag kunt u een cursus aqua relle-
ren volgen bij de S W O. U  krijgt begeleiding bij het 
tekenen. D e kosten bedragen 83 euro voor 16 les-
sen. V oor meer informatie: Biltse vestiging S W O, 
Jasmijnstraat 6 in D e Bilt, tel. 030 2203490.

Computer E xtra
Op maandagochtend 2 februari start de S W O in de 
S chutsmantel een computercursus voor beginners 
die wat ext ra tijd en aandacht nodig hebben. U  leert 
in een heel rustig tempo de computer stap voor stap 
kennen. D e kosten bedragen 100 euro voor 8 lessen 
( incl. lesmateriaal) . V oor meer informatie: Biltse 
vestiging S W O, Jasmijnstraat 6 in D e Bilt, tel. 030 
2203490.

Zondagmiddagfilm B remhorst
Op zondag 1 februari wordt om 15.00 uur de film 
‘ E vil in clear River’  vertoond in de Bremhorst. D e 
kosten bedragen 2 euro ( incl. koffie en thee) . V oor 
meer informatie: Biltse vestiging S W O, Jasmijn-
straat 6 in D e Bilt, tel. 030 2203490.

D e Kleine A mbacht voor 
bouwkundig ON D E RHOU D ,  
timmer- en kluswerk,  schilder-
werk binnen en buiten,  4 jaar 
garantie. L id V lok bedr. T el. 
06-42417376

T E  KOOP  G E V RA A G D

RE P A RA T I E  zonneschermen-
rolluiken-markiezen. U w 
bestaande zonwering elektrisch 
gemaakt,  nu € 225, - levering 
maart. T el. Hans 06-26604779,  
G roenekan

A vondje weg en oppas nodig?  
Meisje van 14 komt graag ( in 
G roenekan)  oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

P E RS ON E E L  G E V RA A G D

V oor mijn lieve BORD E R 
C OL L I E  11 maanden reu zoek 
ik een hele goede baas. T el. 
06-218 64931

Bij BE T T Y ' S  C ORN E R zit uw 
haar goed!
Bel voor een afspraak: 
06-33722022
Z org voor uw haar!

G ratis af te halen!  
P A A RD E N ME S T ,  iedere 
gewenste hoeveelheid. W e heb-
ben er bergen van. S tal A rends,  
E ikensteeg 11a,  Maartensdijk. 
T el 06-54753516

Merk T A P I JT  en viny l met 
kortingen tot 70 %  .T el 06 
3018 6342 of kijk op www.
mevoshop.nl
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S C OOT E R P eugeot,  speed-
fight z.g.a.n. N ieuwe achter-
band +  servicebeurt. V raagprijs 
€ 1.200, -. T el. 0346-28 1660

G ratis af te halen: grote W inkler 
P rins ency clopedie,  20 delen 
1975. T el. 0346-212955

P oppenwandelwagen met tas,  
uitneembare reiswieg en in 
hoogte verstelbare duwstang 
en vering. Blauw +  rood net 
schildpad en bloemfiguurtjes. 
€ 15, -. T el. 214040

Mooie en praktische baby -
verzorgingsrugtas met veel 
opbergruimte en verschonings-
matrasje. I deaal voor dagjes uit 
en langere wandelingen. Kleur: 
blauw met zwart z.g.a.n. € 25, -. 
T el. 214040

L icht eiken stereo-kast met 
rookglazen deur en een lade. 
Bovenklep kan open tbv. pla-
tenspeler 48 x 43x 96 cm. € 25, -. 
T el. 0346-214040

L icht eiken kastje met 2 deur-
tjes 8 0x 45x 51. € 20, -. T el. 
0346-214040

P S P -spellen te koop: tekken-
F ifa 07-G ta L iberty  C ity  
S tories-Moto G P + boekjes in 1 
koop € 40, -. T el. 0346-2128 8 1

A q uarium 30x 20 cm. met 2 
goudvissen. G ratis af te halen. 
T el. 0346-21338 6

T e koop gevraagd loop/ sloop 
en schade A U T O’ S ,  busjes,  
vrachtwagens,  bedrijfswagen 
en pick-ups,  tractoren,  hef-
trucks,  caravans en aanhangers. 
T el. 06-27500115

Te koop aangeboden

N ootjes

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

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

N ootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

Te koop gevraagd

P ersoneel A angeboden

P ersoneel G evraagd

Diversen 

FI E TS  S E R VI CE  CE N TR UM MA A R TE N  V. DI J K
G R UTTO LA A N  18 Tel.0346- 212267
G eopend: Ma en W o 16.00-20.00 uur. 
V r. v.a. 13.00 uur. Z a. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar D i. en do. alleen op telefoni-
sche afspraak 90%  dezelfde dag klaar.
Ook levering alle merken N I E U W E - en gebruikte fietsen.

S choonmaakbedrijf van Vulpen facilitair
N u ook voor vloerbedekking reiniging www.van-vulpen-facili-
tair.nl  T el. 035-58 27277 b.g.g 06-54635503

Hoveniersbedijf B oomkwekerij D. van Vulpen 
voor al uw beplanting,  tuinaanleg en -onderhoud,  sierbestrating,  
afscheidingen,  gazons,  enz. V raag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. G roenekanseweg 78 ,  G roenekan. T el. 0346-21278 7

O ud ijzer-  en metaalafval Cock R ose -  Maartensdijk. Tel. 
06- 54967985

Waarschuwing: ! !  L et op uw buikvet. Meet uw taille,  tussen 
heupbeen en onderste rib. Mannen niet hoger dan 102 cm. vrou-
wen niet meer dan 8 8  cm. info. w.a. vink.,  tel. 0346-571377,   
E -mail:vink_ herbalife@ filternet.nl

10e penning administraties
Binnenkort weer tijd voor de aangifte inkomstenbelasting. Maak 
nu alvast een afspraak. T el. 0346-8 22255 www.10epenning.nl

S ojos A genda
W il je data weten van activiteiten van S ojos, of bij-
voorbeeld foto’ s bekijken, dan kun je voorlopig nog 
de S ojos website bezoeken. D e website van S ojos is 
te vinden op www.freewebs.com/ sojos1

Hardcore P arty
V rijdag 30 januari a.s. is het weer zover!  E en gran-
dioos hardcore feest zal weer worden georganiseerd 
in het S ojos. D eze keer onder de naam D ancefloor 
Hardcore. Opnieuw is het Martijn gelukt een aantal 
grote artiesten naar Maartensdijk te halen zoals: 
A ngerfist, C rucifier, D amage, D arkraver, D isrespec-
ted, Raoul D .K.C ., S cott Marten, S ecrifice, V iruz en 
Mc L ithium. D it mag je absoluut niet missen!  D e 
deuren gaan open om 21.00 uur. Kom op tijd, want 
vol is vol!  Kaarten zijn uitsluitend verkrijgbaar aan 
de deur en kosten 10 E uro.

A dv erteren in

D e V ierkl ank!

I ets  voor u ?

B el dan  0346 21 19 92

Voorleesontbijt 
op De N ijepoort

W eer zo’ n gezellige ochtend op D e N ijepoort: een 
V oorleesontbijt op vrijdag 23 januari!   I n alle groepen 
waren voorlezers van buiten de school uitgenodigd. 
Z o waren er twee overblijfouders, twee echte kinder-
boekenschrijvers ( P etra C remers en C hris Bos)  en nog 
drie andere gasten. T erwijl er werd voorgelezen kre-
gen de kinderen, die veelal in ochtendjas en op slof-
fen naar school waren gekomen, een lekker ontbijtje 
voorgeschoteld. Het V oorleesontbijt maakt onderdeel 
uit van D e N ationale V oorleesdagen. D eze campagne 
is een initiatief van S tichting L ezen, georganiseerd 
door de S tichting C P N B. D oel is het stimuleren van 
voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen 
lezen. Maar ook kinderen die prima kunnen lezen, 
genieten nog steeds van het luisteren naar een goed 
verhaal!  D it bleek in alle groepen, ook de hoogste, 
waar met veel aandacht en plezier naar de voorlezers 
werd geluisterd.

V ol  aandac ht  w erd er do or  de l eerl i nge n v an de N i j e-
poor t ge l ui sterd naar  de v oor l ez ers.

Leerlingenpresentaties
B iltse Muziekschool

Op maandag 2 februari a.s. is er in de Julius Rönt genzaal van de Biltse 
Muziekschool een leerlingenpresentatie rondom de componist G eorg P hilippe 
T elemann. D eze barokcomponist  was een tijdgenoot van Bach. T ijdens deze 
avond is te horen dat zijn muziek zeker de moeite waard is. V iool- en blokfluit-
leerlingen van de docenten I neke van E nk en Marjoke van D ie spelen diverse 
samenspelstukken van T elemann. Het stuk ‘ T elemannia’  van H.P . Keuning 
wordt tijdens deze avond uitgevoerd door drie blokfluitsolisten en het vioolen-
semble S trijkstart o.l.v. I neke van E nk. T ussen de muziek door zal er het een en 
anderen over zijn leven en de muziekpraktijk van die tijd worden verteld. 

Voorspeelavond
Op maandag 9 februari a.s. wordt een voorspeelavond gehouden door klarinet-
leerlingen van Jolanda de Koff en D aan Kuiper. S olisten en ensembles spelen 
muziek in zeer verschillende stijlen;  o.a. klassiek, High S ociety en Jazz. E r 
worden o.a. werken gespeeld van Bach, D evienne, Mozart en James Rae. E en 
zeer gevarieerd programma en zeker de moeite waard om te komen luisteren. 

Zuidamerikaans
Op donderdag 12 februari is er een leerlingenpresentatie Z uid-A merikaanse 
muziek. L eerlingen blokfluit, viool en harp ( leerlingen van Marjoke van D ie, 
Kees P aasen en A nnerieke Kaldeway)  laten muziek uit L atijns-A merikaanse 
landen horen. D eze instrumenten zijn in Z uid-A merikaanse landen zeer 
geliefd en worden er veel bespeeld. U iteraard worden er verschillende tango’ s 
gespeeld, maar de leerlingen laten ook minder bekende dansen horen zoals de 
C ueca en de G alopa. V erder klinken er onder andere een virtuoze impressie van 
de beroemde I guazú watervallen en weemoedige Braziliaanse melodieë n. 

D e leerlingenpresentaties beginnen telkens 19.30 uur in de Julius Rönt genzaal 
van de muziekschool aan de Kwinklier 47 in Bilthoven. D e toegang is gratis. 
V oor inlichtingen: Biltse Muziekschool, tel. 030 2283026 of
www.biltsemuziekschool.nl
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D e stichting Hart in Beweging heeft 
tot doel het opstarten van plaatse-
lijke sport- en beweeggroepen bij 
sportgerelateerde organisaties, waarin 
( ex ) -hartpatië nten binnen de eigen 
mogelijkheden veilig aangepast kun-
nen sporten en bewegen. V orige week 
woensdagavond zijn we eens gaan 
kijken in zaal 2 van de S porthal Kees 
Boeke in Bilthoven. E en vijftiental 
mannen waar onder Maartensdijker 
Harmen Merkus hebben daar een 
geweldig plezier. D oor ziekte, vakan-
tie en anderszins zijn er deze avond 
een tiental afwezig. D e sportinstruc-
teurs A ngela Mittertreiner en Robert 
W itteman leiden om beurten de spor-
tieve activiteiten. Beide trainers zijn 
speciaal opgeleid om mensen met 
een hart- en/ of vaataandoening les te 
geven en zijn dus ook geneeskundig 
opgeleid. 

Vrolijk
D e deelnemers doen van harte mee. 
Je moet niets. A ls ze even rusten 
willen, gaan ze zitten. Z e vertellen 
over hun sterke verbondenheid. A ls 
er een ziek is gaan ze op bezoek met 
een bloemetje. W ie er net jarig is 
geweest trakteert op iets lekkers. D e 
aangepaste beweegoefeningen zijn 
langzaam en uitgekiend. A fwisselend 
doen ze een warming-up, een kalme 
loopoefening, spelen met de bal, ze 
doen gy mnastiektraining en spelen 
een volley balwedstrijd. D e nadruk 
ligt in het bewegen op eigen niveau. 
E r zijn mannen bij van in de tach-
tig. A an sommigen is te zien dat ze 
eerder aan sport hebben gedaan. Bij 
anderen gaat het wat stroever, maar 

het blijft vrolijk. S feer, gezelligheid 
en recreatief sporten is bij de groep 
belangrijker dan presteren. E r wordt 
dan ook veel gelachen. A ls je daar 
naar zit te kijken zou je gelijk willen 
meedoen.

Welkom
T rainster A ngela komt er even gezel-
lig bij zitten en vertelt dat er in 
het gebouw een E .H.B.O.-afdeling is 
voorzien van alles wat nodig is om 
iemand te helpen die dat nodig heeft. 
C ontactman van Hart in Beweging en 
medesporter P aul van der L inden legt 
uit dat er nog meer groepen zijn dan 
deze. G roepen die wandelen, zwem-
men, fietsen en een aantal andere 
buiten- en zaalsporten doen. Mensen 
kunnen kiezen wat ze leuk vinden. 
‘ Het is nog niet overal bekend wat wij 
doen.’  zegt hij. ‘ Het zou goed zijn als 
ook meer deelnemers uit de Maartens-
dijkse omgeving bij komen. I edereen 

kan gewoon eerst eens komen kijken 
waar we mee bezig zijn en hoeveel 
plezier we hebben. Op de woensdag-
avond tussen 19.00 en 20.30 uur in 
S porthal Kees Boeke in Bilthoven is 
iedereen van harte welkom.’  

I nformatie 
D e kosten voor een HI B-cursus 
bedragen 165 euro per persoon. D aar-
voor krijgt u 40 lessen van 1,5 uur en 
dat wordt meestal vergoed door de 
zorgverzekeraar. D e leden ontvangen 
gratis het tijdschrift Hartenzorg en 
hebben een ongevallenverzekering. 
D e lessen zijn iedere woensdagavond 
van 19.00 tot 20.30 uur. T ijdens de 
schoolvakanties zijn er geen lessen. 
C ontactpersonen van de HI B sport- 
en beweeggroep zijn P aul van der 
L inden tel. 06 289 75100 en P eter 
S tadhouder tel. 06 27060573. V oor 
meer informatie: www.hartinbewe-
ging.nl en www.beweegzoeker.nl 

Veilig sporten voor hartpatië nten
door  K ees P i j pe rs

De stichting Hart in B eweging (HI B ) is dertig jaar geleden opgericht door een paar bevlogen mensen. 
Die bevlogenheid is er nog steeds. E r zijn inmiddels in ons land 260 HI B - organisaties, 

waar 12000 hartpatië nten, mannen en vrouwen van alle leeftijden, onder deskundige leiding aan sport 
en bewegen doen in aangepaste vorm. De afdeling De B ilt doet dat in de S porthal K ees B oeke in B ilthoven.

B ew ege n o p ei ge n n i v eau.

A fgelopen zaterdag speelden S alvo’ 67 
dames 1 in A mersfoort tegen de 
dames van F orza. F orza stond op de 
ranglijst 1 punt boven de dames van 
S alvo’ 67;  het beloofde dus een leuke 
pot te worden. E n dat werd het ook. 
S alvo’ 67 begon zeer geconcenteerd 
aan de wedstrijd en maakte weinig 
fouten, er werd veelvuldig gescoord 
door korte ballen net achter het blok. 
D e eerste set werd dan ook gemakke-
lijk gewonnen met 16-25. D e tweede 
set ging lang gelijk op en kwamen de 
dames van F orza beter in hun spel, de 
set eindigde in 25-23 voor F orza. Ook 
de derde set ging gelijk op en dit keer 
ging de setwinst naar S alvo’ 67 ( 25-
27) . D e laatste set stond S alvo’ 67 al 
snel achter en bleef tot halverwege de 
set achter de feiten aanlopen ( 10-17) . 
S tefanie van G inkel kwam aan service 
en scoorde punt na punt. D e dames 
van S alvo’ 67 begonnen er weer in 
te geloven en knokten zich terug. 
U iteindelijk werd de set met 21-25 

gewonnen, waarmee de eindstand op 
1-3 voor S alvo’ 67 kwam. D oor winst 
is S alvo’ 67 weer een plaatsje geklom-

men op de ranglijst en staan nu 6de. 
Het doel is om nog een paar plaatsen 
te stijgen op de ranglijst.

A utocare sponsort S alvo' 67 Dames
A an het einde van het vorig seizoen is dames 1 van S alvo' 67 kampioen geworden waardoor het team naar de 
eerste klasse promoveerde. B ij een nieuwe klasse horen nieuwe shirts was de gedachte. A rjen van der Hoeven 
uit Hardewijk en Tonnie Cirkel uit Maartensdijk waren graag bereid om met hun bedrijf A utocare dames 1 
te sponsoren. A utocare is gespecialiseerd in het herstellen van kleinere autoschades zonder over te spuiten, 
zoals te lezen valt op www.parkeerschade.nl . Vorige week zaterdag kregen de dames voor hun wedstrijd 
tegen Huizen de nieuwe shirts uitgereikt door Tonnie Cirkel. Helaas werd de wedstrijd verloren met 3- 1.

V oor  hun w edstri j d tege n H ui z en k rege n de Sal v odam es ni euw e shi rts  
ui tge rei k t door  T on ni e C i rk el . 

Tweemaal Zes deelt 
punten met O ranje Wit
Vorige week werd er door Tweemaal Zes een 13- 17 overwinning 

geboekt op A lbatros. I n de negende speelronde kwam O ranje Wit uit 
Dordrecht op bezoek in Maartensdijk. I n de heenwedstrijd liepen de 

Maartensdijkers de enige verliespunten (15- 12) tot op heden op. 
O ok dit keer zou het een spannende wedstrijd worden.

Uiteindelijk werd het 14- 14.

D e wedstrijd startte een uur eerder dan gebruikelijk ( 18.30 uur) , maar dit 
weerhield de trouwe aanhang uit Maartensdijk er niet van om massaal 
aanwezig te zijn. Oranje W it opende de score van afstand en T weemaal Z es 
antwoordde met een strafworp ( 1-1) . D aarna pakte T weemaal Z es een 3-1 
voorsprong. D eze voorsprong kon niet verder uitgebouwd worden, aan-
gezien de afronding in deze fase niet goed genoeg was. Oranje W it kwam 
weer langszij ( 3-3) . D e Maartensdijkers wisten wel het veldoverwicht te 
houden, maar konden dit niet echt uitdrukken in scores. V ijf minuten voor 
de rust stond het 6-6 waarna er door T weemaal Z es twee keer van afstand 
kon worden gescoord en er met een 8- 6 voorsprong gerust kon worden.

I n de tweede helft kreeg T weemaal Z es direct goede kansen om de score uit 
te breiden, maar ook in deze fase van de wedstrijd stokte de productie door 
ongeduldigheid. V ia 10-10 werd het 11-11 en op dat moment nam Oranje 
W it het initiatief over in scorend opzicht. Met twee treffers op rij kwamen 
de bezoekers uit D ordrecht zelfs op een 11-13 voorsprong. Op dat moment 
waren er nog een kleine tien minuten te spelen. T weemaal Z es toonde als 
koploper veerkracht en kwam wederom langszij ( 13-13) . Met nog twee 
minuten te spelen kwamen de Maartensdijkers, flink aangemoedigd door 
het massale publiek zelfs op voorsprong ( 14-13) , maar met nog dertig 
seconden op de klok scoorde Oranje W it toch nog de gelijkmaker( 14-14) . 
G ezien het wedstrijdbeeld een terecht en verdiend resultaat voor beide 
ploegen.

Kijkend naar de ranglijst heeft T weemaal Z es geen slechte zaken gedaan, 
omdat runner-up G KV  verloor van N ieuwerkerk. Oranje W it lijkt definitief 
afgehaakt voor de titelstrijd. T weemaal Z es staat nu drie punten voor op 
zowel G KV  als N ieuwerkerk. V olgende week staat het duel in en tegen 
N ieuwerkerk op het programma. A anvang: 19.40 uur.

Tautenburg O pen 
Je ugd Toernooi

V an woensdag 4 t/ m zondag 15 maart 2009 wordt voor de tweede keer op 
het nieuwe tennispark in Maartensdijk aan de D ierenriem ( 6A )  het T auten-
burg Open Jeugd T oernooi georganiseerd. 

E r wordt gespeeld in de leeftijdsgroepen t/ m 10, t/ m 12, t/ m 14 en t/ m 18 
jaar. D e categorieë n waarvoor kan worden ingeschreven zijn: jongens- en 
meisjesenkel en jongens- en meisjesdubbel. Bij T autenburg wordt buiten 
getennist op kunstgras. 

I nschrijven kan alleen via www.toernooi.nl ( tot 22 februari 2009) . S poe-
dige aanmelding is nodig, want ieder jaar stijgt het aantal inschrijvingen.  
Z ie ook www.tautenburg.nl.

DO S  komt net tekort 
voor een stunt

Het Westbroekse DO S  moest in de eerste returnwedstrijd gelijk 
aantreden tegen de koploper. Toch zag DO S  ondanks de stand 

een klein kansje. 

D e eerste helft werd er goed gespeeld en D OS  nam dan ook het voortouw 
en kwam steeds op voorsprong. E r werden goede kansen gecreë erd en ook 
verdedigend had D OS  de touwtjes in handen. D e rust ging dan ook met een 
verdiende voorsprong van 6-8 in. 

N a de thee gaf D OS  in eerste instantie de voorsprong te snel uit handen, 
maar kon dit daarna weer gelijk recht zetten door nogmaals 2 keer achter 
elkaar te scoren. Hierna traden er in de jonge ploeg van D OS  verlam-
mingsverschijnselen op en kwam er de onrust in de ploeg. RD Z  had meer 
ervaring in de ploeg gezet en kwam mede daardoor op gelijke hoogte en 
zelfs op voorsprong. A lhoewel de wissels zich prima inzetten en zich aan 
de opdrachten hielden, kon D OS  het tij niet meer keren en moest het met 
lege handen huiswaarts keren. E en 13-10 nederlaag was het uiteindelijke 
resultaat. Het was wederom hartverwarmend hoeveel supporters ook deze 
keer meegereisd waren en D OS  naar hartelust aanmoedigden. 

V olgende week speelt D OS  om 19.40 uur een thuiswedstrijd tegen T I E L  72. 
S upporters zijn ook deze wedstrijd weer van harte welkom en hard nodig.



Het derde bezoek is een onderdeel 
van een project dat bestaat uit totaal 
3 ontmoetingen. T ijdens de eerste 
ontmoeting, eind november jl., heb-
ben de leerlingen middels een speur-
tocht de woningen in de oude situatie 
doorgelopen. D e tweede ontmoeting 
hebben ze een workshop gevolgd in 
metselen, timmeren, tegelzetten,  dak-
pannen leggen, riolering aanleggen. 

Verandering
Het laatste bezoek op 20 januari jl. 
stond in het teken van ‘ zoek de ver-
andering’  door de woningen in gere-
noveerde staat te bekijken en hun 
oordeel gegeven wat ze er van von-
den. ‘ Het is veel mooier geworden. I k 
zou hier wel willen wonen’ , zegt een 
van de leerlingen enthousiast. Ook de 
leerkrachten zijn zeer positief over 
het project. 

‘ D it is zo goed voor de ontwikkeling 
van het maatschappelijk bewustzijn 
van de kinderen. Met name de afwis-
seling van ‘ kijken en doen’  heeft heel 
goed gewerkt’ , aldus N icky E versden 
van de Jan L igthartschool.

Cadeautjes
A ls dank voor hun deelname en 
bezoek aan C entrum I I  hebben de 
kinderen als aandenken een certifi-
caat gekregen, uitgereikt door burge-
meester G erritsen en voor op school 
een ingelijste fotocollage om in de hal 
op te hangen. 

D e kinderen hebben als cadeau een 
handjesschilderij gemaakt. E en zeer 
kleurige tweeluik voor in het kan-
toor van het bouwbedrijf. D it maat-
schappelijke project is begeleid door 
S amen voor D e Bilt. 
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'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
5-2

Woe.
4-2

Vrij.
6-2

9,95

Biefstuk met pepersaus,
sla en frietjes 

of 
Gebakken forel

met kruidenratatouille

Do.
29-1

Woe.
28-1

Vrij.
30-1.

9,95

Roodbaarsfilet 
met bieslook/tijmsaus

of
Ouderwets draadjesvlees 

met aardappeltjes

E en P G B is een geldbedrag waar-
mee mensen hun eigen zorg, hulp 
en begeleiding kunnen inkopen. E en 
P G B is beschikbaar voor iedereen 
die recht heeft op zorg, hulp of bege-
leiding. Het wordt afgegeven voor 
geï ndiceerde zorg die, onder andere, 
onder de A lgemene W et Bijzondere 
Z iektekosten ( A W BZ )  of W et Maat-
schappelijke Ondersteuning ( W MO)  
valt. I n N ederland hebben ongeveer 
100.000 mensen een P G B.

P G B , zorg in natura of 
een combinatie van beiden
Mensen die geï ndiceerde zorg, hulp 
of begeleiding nodig hebben kunnen 
kiezen of ze die zorg in natura wil-
len ontvangen, via een P G B of mid-
dels een combinatie van beiden. Bij 
zorg in natura neemt een organisatie 
vrijwel alle zaken uit handen van de 
zorgvrager: er hoeft geen administra-
tie bijgehouden te worden, maar er 
is wel een grote kans op wisselende 
zorgverleners en de geboden zorg 
kan op wisselende tijden plaatsvin-
den, zonder dat men daarop invloed 
heeft. Bij een P G B kan de zorg-
vrager zelf bepalen door wie, wan-
neer, waar en hoe de benodigde zorg 
wordt verleend. D aartegenover staat 
dat men zelf personeel moet werven, 
zelf afspraken moet maken, zelf een 
administratie moet bijhouden en zelf 
verantwoording moet afleggen. Het is 

ook mogelijk om een combinatie van 
zorg in natura en P G B aan te vragen. 
Bijvoorbeeld een P G B voor geï ndi-
ceerde functies die de zorgvrager zelf 
kan of wil regelen en voor andere 
functies kan dan zorg in natura aan-
gevraagd worden. G ebleken is dat de 
ervaringen van de mensen die gebruik 
maken van een P G B vrijwel allemaal 
positief zijn.

P er S aldo
Het grote voordeel van een eigen 
P G B is dat men zelf de regie heeft 

over het eigen leven. D e meeste men-
sen willen graag zelf bepalen waar 
men wil wonen,  wat men wil doen en 
op welke momenten. Ook als iemand 
daarbij hulp nodig heeft van anderen, 
is dat mogelijk. Met een P G B kan 
men zelf te bepalen wie er hulp geeft, 
waar die hulp gegeven wordt, wat 
er precies gedaan wordt, op welke 
dagen en op welke uren van de dag. 
D e belangenvereniging P er S aldo zet 
zich in om mensen te helpen met 
alle zaken die verband houden met 
een P G B. E r zijn informatieve bro-
chures, cursussen, een website, een 
hulpgids en er zijn mensen van P er 
S aldo telefonisch bereikbaar voor het 
beantwoorden van vragen. Met een 
P G B kan een geï ndiceerde zorgvrager 
zelf kiezen hoe zijn of haar leven er 
uit ziet.

I nformatieochtend
Het S teunpunt Mantelzorg organiseert 
op dinsdag 3 februari a.s. van 10.00 
tot 12.00 uur een informatieochtend 
over het P G B die gegeven wordt door 
P er S aldo. D e kosten bedragen € 4,50 
p.p. ( incl. koffie/ thee) . A anmelden 
kan, liefst voor 28 januari, bij de 
receptie van S W O in D ijckstate of D e 
Bilt. V oor meer informatie kan men 
bellen met mevrouw W . Hak, mantel-
zorgconsulent S teunpunt Mantelzorg 
D e Bilt. Z ij is bereikbaar op telefoon-
nummer 030-2203490.

K ies  z elf  de  z org di e bi j  j e pas t

I nformatieavond P ersoonsgebonden 
B udget in Maartensdijk

door  M ar i j k e Dri eenhui z en

O p dinsdagochtend 3 februari a.s. organiseert het S teunpunt Mantelzorg De B ilt in samenwerking 
met de belangenvereniging P er S aldo een informatieavond in Dijckstate over de mogelijkheden 

van een P ersoonsgebonden B udget (P G B ). 

O p 3 f ebruar i  a.s .  or gani seert he t 
St eunpunt  M an tel z or g De B i l t een 
i nf or m at i eav ond  i n Di j c k stat e ov er 
de ( on- ) m oge l i j k he den v an een  P er-
soons ge bonde n B udge t ( P G B ) . 

B asisschoolleerlingen ronden snuffelstage af 
O p 20 januari hebben de leerlingen van groep 6/7 van de Van E verdingenschool te B ilthoven en groep 5/6 

van de Jan  Ligthartschool in De B ilt de snuffelstage bij B ilthovense B ouwgroep De Jon g feestelijk afgerond. 
Uit handen van burgemeester G erritsen, als ambassadeur van S amen voor De B ilt, hebben de kinderen een 

certificaat van deelname ontvangen voorzien van een mooie foto. 

B u rg em eester A rj en  G erri tsen  i s 
am bas sade ur  v a n ‘ Sam en v oo r De 
B i l t’ . H i j  gaf  de k i n deren een c erti f i -
c aat  v oor z i en v an een m ooi e f ot o. 

S choorsteenbrand in 
G roenekan

door  K ees P i j pe rs

V orige week vrijdagavond begint er een schoorsteenbrand op de Konin-
gin W ilhelminaweg 371 in G roenekan. Bij de brandweer komt om 21.07 
uur de melding binnen: ‘ S choorsteenbrand in huis met rieten kap’ . T ien 
G roenekanse brandweermannen stuiven naar hun kazerne en bemannen de 
tankautospuit 522. Z e zijn snel ter plaatse en worden bijgestaan door drie 
man op ladderwagen 615 uit Bilthoven. D e grote wagens sluiten dan een 
gedeelte van de weg af. E en brandweerman regelt perfect het verkeer in de 
donkere avond. V anaf grote afstand zijn de knipperlichten te zien. P ostcom-
mandant J. Barneveld legt uit: ‘ de bewoner was al met zand aan de bestrij-
ding begonnen. W ij hebben het hete dak natgehouden en de schoorsteen 
leeg geveegd. Kom maar mee naar de kazerne, dan praten we nog wat.’  Om 
22.30 uur komen de mannen met hun tankautospuit 522 terug. Bevelvoerder 
van deze klus, G ijsbert van A sselt, 
legt het nog eens technisch uit en 
concludeert dat het gelukkig niet zo 
ernstig was. D oordat de bewoner 
direct actie ondernam is het goed 
afgelopen. D an gaan ze naar huis 
waar de familie wacht. Op de Konin-
gin W ilhelminaweg is het inmiddels 
rustig. V oor het pand nummer 371 
staat een bord ‘ T e Koop’ . Maar dat 
stond er al vóór  de brand.

B ov en i n de k ant i ne  v an de brand -
w eergar age  i n G roe ne k an i s he t na 
af l oop nog ev en ge z el l i g. 

V or i ge  w eek  v ri j dagav ond k w am  bi j  de brandw eer om  21.07 uur  de m el di ng 
bi nne n:  ‘ Sc hoor steenbr and i n hui s m et ri eten k ap’ .

Cafetaria de Gram
Kerkdijk 3, Westbroek, Tel. 0346-281380

20 jaar

Kippenfeest!
Menu

Halve kip met friet of
aardappelschijfjes + rauwkost. €4,95

3 stokjes kipsaté met friet of 
aardappelschijfjes + rauwkost. €4,95

Kippenschnitsel met friet of 
aardappelschijfjes + rauwkost. €4,95

Kipcorn €1,-
Meenemen of hier opeten!

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

De beste deals bij uw C1000 slager

Oliebollen

Zaterdag bakker Piet 
vers gebakken

5,0010 stuks




