
De route is een initiatief van de 
KNBLO Wandelsportorganisatie 
Nederland die dit jaar haar honderd-
jarig jubileum viert. De wandelroute 
voert door zeventien gemeenten, over 
terrein van Staatsbosbeheer en langs 
provinciale wegen en is geheel toe-
gankelijk voor gebruikers van rol-
stoelen en handbikes. De bedoeling 
is dat deze ‘Koninklijke Weg’ in de 
toekomst bewegwijzerd wordt met 
paaltjes met een speciaal logo.

Regen en wind
De deelnemers zouden afgelopen 
dinsdag 1 april De Bilt binnentrekken 
over de Kanonsdijk en via Groene-
kan, Maartensdijk en Hollandsche 
Rading deze gemeente weer verlaten 
in Lage Vuursche. Op die winde-
rige en regenachtige dag stond de 
gemeentevlag trots te wapperen op 
de gemeentegrens waar Utrecht over 
gaat in De Bilt. Het ontvangstcomité 
had zich teruggetrokken op het Fort 
Ruigenhoek van waaruit men een tac-
tisch uitzicht had op de plek waarop 
de deelnemers de gemeente De Bilt 
zouden binnentrekken. Daarbij waren 
leden van het Rode Kruis De Bilt/
Maartensdijk, de gemeente De Bilt 
en wethouder Ditewig. De laatste 
berichten van het front meldden dat 
de dappere trekkers rond één uur zou-
den aankomen. Op het fort zouden ze 
verwelkomd worden en van warme 
dranken en voedsel worden voorzien. 
Het duurde langer dan verwacht en 
het weer werd ook nog eens slechter. 
Noodgedwongen verliet de wethou-
der het fort. Hij had andere belang-
rijke afspraken voor die middag die 
geen uitstel duldden. 

Aankomst
Eindelijk, tegen kwart voor twee, 
kwamen de sportieve deelnemers op 
de Kanonsdijk in zicht, op de achter-
grond gevolgd door de ‘bezemwagen’ 
een busje van het Rode Kruis afd. 
Arnhem, dat gedurende de hele tocht 
de deelnemers begeleidde. Koud en 
moe waren ze, de drie handbikers en 
vier wandelaars, maar moreel onge-
broken. Terwijl ze over de fortgracht 
trokken klonken ter verwelkoming 
hoog boven hun hoofden de sonore 
klanken van enkele jachthoornbla-
zers. Een sfeervolle aankomst, maar 
ze waren toch ook wel blij even bij 
te kunnen komen in de gewelven van 
dit ongenaakbare fort. De beloofde 
topsporters die ook zouden aanha-
ken waren overigens deze dag niet 
van de partij. Jan Dijkkamp van de 
gemeente De Bilt heette iedereen 
hartelijk welkom. Douwe Tijsma, die 
behalve medewerker van het Rode 
Kruis ook nog eens fortbeheerder van 
Ruigenhoek is, hield hierna een korte 
inleiding over de geschiedenis van 
het fort. En toen waren er de lunch-
pakketten die gretig aftrek vonden.

Natuur
Eén van de deelneemsters was Els 
Vroegh uit Bennekom. Sinds 2002 
heeft zij een beperking waardoor ze 
niet meer goed kan lopen. Zij ver-
plaatst zich op deze tocht met een 
handbike. Het was redelijk droog 
geweest vanaf het vertrekpunt van 
die dag, vertelde zij. Men was gestart 

in Haarzuilens. Maar nu was het weer 
toch veel slechter geworden. Je krijgt 
dan last van koude benen, vertelt zij, 
en dat is geen pretje. 

Toch was het niet zo erg als op de 
zondag daarvoor, toen de deelnemers 
vertrokken uit Den Haag. Toen heeft 
het echt de hele dag geplensd. Els 
heeft toch alle dagen genoten. Het 
is een prachtige route, zo ontworpen 
dat je helemaal in de natuur bent. 
Zelfs de wegen door de steden zijn 
zo gekozen dat er volop groen is. 
Vaak zijn het B-wegen die redelijk 
verkeersarm zijn. Het is geweldig 
om zo in de natuur te zijn, vindt zij. 
Het mooie is dat de opzet zo is dat 
zowel mensen met als zonder handi-
cap de route kunnen doen. Zij vindt 
dat geweldig en maakt graag dit soort 
tochten, vooral als ze dan met de hele 
familie er bij op stap kan. Ze geniet er 
van om samen met haar kleinkinderen 
door de natuur te trekken. ‘Oma, wat 
is het hier mooi’, is dan de reactie van 
haar kleinkinderen, vertelt Els vol 
trots en dat is voor haar het ultieme 
gevoel van genieten. ’Dan valt mijn 
beperking helemaal weg. Je voelt je 
dan helemaal gelijkwaardig’, zegt ze 
enthousiast. En: ‘Acceptatie van men-
sen met een handicap is belangrijk. 
Zo’n systeem van deze ‘koninklijke 
wegen’ is een schot in de roos.’ 

Uitdaging
Deze eerste route is 75 km lang. Het 
is de bedoeling dat er de komende 
jaren nog meer routes bij komen, zo’n 
1200 km totaal. Ze worden ontwor-
pen i.s.m. de verschillende gemeen-
tes. Hierbij spelen ook de plaatselijke 
gehandicaptenplatforms een grote rol. 
Die kunnen goed beoordelen welke 
wegen en paden geschikt zijn voor dit 
doel. Gemeentes kunnen dan, indien 
noodzakelijk, aanpassingen doen. Dat 
hoeft niet veel te zijn. Vaak is het 
verplaatsen van enkele paaltjes al 
voldoende. Maar Els Vroegh wil nog 
meer, doet ook mee aan marathons 
voor handbikers. Haar volgende uit-
daging is de Marathon van Berlijn. 42 
km in een handbike. Ze is erg enthou-
siast en het voorbeeld van iemand 
met een beperking die daar op een 
bewonderenswaardige manier mee 
om gaat.
En toen moesten de deelnemers weer 
verder, richting Groenekan. Door 
regen en wind. Eén troost hadden ze: 
de wind stond in de goede richting. 
En aan het einde zouden ze een warm 
onthaal vinden in het Koos Vorrink-
huis in Lage Vuursche om daarna op 
woensdag weer verder te trekken, op 
naar prinses Margriet die de deelne-
mers op vrijdag op paleis Het Loo 
heeft ontvangen.

‘Koninklijke Weg’ ging door regen en wind
door Martijn Nekkers

Afgelopen week is ‘De Koninklijke Weg’ geopend door een groep wandelaars en handbikers. Ze trokken 
van het paleis Noordeinde in den Haag naar het paleis het Loo in Apeldoorn. Deze ‘Koninklijke Weg’ is een 

parcours voor iedereen met of zonder beperkingen.
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De deelnemers komen de gemeente-
grens over op de Kanonsdijk.

De deelnemers vertrekken weer vanuit Fort Ruigenhoek.

NELLEKE ALBERS
MAKELAARDIJ O/G B.V.

DORPSWEG 158  MAARTENSDIJK 

TEL. 0346-213446 Ook buiten kantoortijden

www.nellekealbers.nl

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

Opheffings uitverkoop
Nog altijd op zoek naar iets moois aan de muur,

maar het is er nog steeds niet van gekomen….dit is uw kans!
Kunstcollectie Karin Ernens stopt ermee

en nodigt u uit voor de leegverkoop!
Wij bieden u een mooie collectie schilderijen en zeefdrukken

voor scherpe prijzen: kortingen tot 60 %!

vrijdag 11,   zaterdag 12  en  zondag  13 april
vrijdag 18,   zaterdag 19  en  zondag  20 april

van 12.00 tot 17.00 uur

Of even bellen voor een afspraak: 06-53425735
Dr. Welfferweg 27, 3615 AK Westbroek, 

Tel: 06-53425735 of 06-54986622
www.karin-ernens.nl (routebeschrijving) 

Parkeren voor de deur.

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

 Restaurant

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

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11
Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

OOK BEZORGSERVICE
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P.K.N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

13 april - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

13 april - 11.00 uur 
Drs. W.S. Duvekot, Utrecht

St. Maartenskerk Maartensdijk
12 april - 19.00 uur en 

13 april - 10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
13 april - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
6 april - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk  
Groenekan

Groenekanseweg 32 (De Nije-
poortschool)

13 april - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. E. van Baren,

Vriezenveen

Ned. Ger. Kerk Westbroek
13 april - 10.00

Ds. R. Akkerman, Sleeuwijk
13 april - 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
6 april - 10.00 uur

Ds. J.H. van Daalen, Nijkerk
6 april  - 18.30 uur

Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

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

13 april  - 10.00 uur
Ds. W.C. Meeuwse, Bilthoven

13 april - 18.30 uur
Ds. J.D. van Roest, Lunteren

Onderwegkerkje Blauwkapel
13 april - 9.30 en 10.30 uur

Prof. Dr. B. Smalhout
Oecumenische dienst

Kledinginzameling Maartensdijk
Op zaterdag 12 april vindt in Maar-
tensdijk de jaarlijkse kledinginzame-
ling van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood weer plaats. U kunt 
uw goede, nog draagbare kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in geslo-
ten plastic zakken afgeven bij de RK 
Sint Maartenskerk, Nachtegaallaan 
40 tussen 10.00 en 13.00 uur.
Afgelopen jaar vierde Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood haar 
40-jarig bestaan! Het is één van de 
oudste charitatieve kledinginzame-
laars van Nederland. Bij de kledin-
ginzameling wordt Sam’s Kleding-
actie ondersteund door ruim 1.000 
vrijwilligers. De opbrengst van de 
ingezamelde kleding komt ten goede 
aan de noodhulpprojecten van Cor-
daid Mensen in Nood.
Ook in 2008 gaat het grootste deel 
van de opbrengst naar een voedselze-

kerheidsprogramma in Oost-Congo. 
Enerzijds helpt de lokale partner-
organisatie mensen die door oorlog 
een nieuw bestaan moeten opbouwen 
om zelf voedsel te genereren op bijv. 
oefenakkers. Anderzijds wordt bin-
nen dit programma de ondervoeding, 
met name bij kinderen, structureel 
aangepakt. Met circa 15 zakken kle-
ding kan een ondervoed kind worden 
geholpen en ontvangt de familie een 
maand lang eten!

De inzamelingsactie is lokaal o.a. 
georganiseerd door de plaatselijke 
katalysatoren Gerard Steenman en 
Constant Gielingh. Voor meer infor-
matie over Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood en de gesteunde 
projecten kunt u kijken op www.
samskledingactie.nl of bellen naar 
073-687 1060.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

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

B. van Noort
Dag en nacht bereikbaar

Kerkdijk 63
3615 BB  Westbroek

0346 - 28 15 54 / 06 - 230 560 74

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

Op donderdag 10 april start er een meditatie cursus in buurthuis ’t Hoekie. 
Het zijn 6 bijeenkomsten, die vanaf 10 april tweewekelijks plaats vinden 
van 19.30 tot 21.00 uur. De kosten bedragen 43,20 euro; met de u-pas wordt 
dit 33,20 euro. De meditaties worden afgewisseld met healing en waarne-
mingen. Deze meditaties worden gegeven door medium Maria Hartjes. 
zij wordt bijgestaan door Winny Beks, die de healings voor haar rekening 
neemt. Aanmelden kan via info@hoekie.nu, tel. 030 2201702 of persoonlijk 
bij Buurthuis ’t Hoekie (Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2). Voor meer informa-
tie: www.hoekie.nu

Meditatie/healing in ‘t Hoekie
Naaigroepje in ‘t Hoekie

iedere dinsdag van 9.30 uur tot 11.30 uur  kunt u met u werkje terecht  
in Buurthuis ’t Hoekie. U kunt dan gebruik maken van onze ruimte en 
naaimachines. Gewoon gezellig samen handwerken. Er is geen docent bij 
aanwezig. De bedoeling is om vooral gezellig samen met een naai/haak of 
breiwerkje bezig te zijn. En elkaar tips/ideeën te geven of op weg te helpen. 
U kunt iedere dinsdag, wanneer het u uit komt komen. U hoeft zich niet 
vooraf aan te melden. De kosten voor een ochtend zijn 2 euro. Prof. Dr. 
T.M.C Asserweg 2, tel. 030 2201702, info@hoekie.nu 

VVD blijft praten
De VVD De Bilt nodigt de inwoners van Hollandsche Rading uit voor 
een ontmoeting met haar raadsleden en bestuur in deze gemeente. De bij-
eenkomst vindt plaats op woensdag 16 april a.s. in het tijdelijk Dorpshuis 
van Hollandsche Rading en begint om 20.00 uur. De partij hoort graag de 
mening van de inwoners van deze kern over zaken als: de aanpak van de 
verkeersveiligheid op de Tolakkerweg (wordt aan gewerkt), de wensen voor 
het nieuwe dorpshuis, de plannen voor een nieuwe woonwijk Ter Sijpe bij 
het vliegveld Hilversum (extra verkeer door het dorp Hollandsche Rading) 
en het verdwijnen van de spoedeisende hulp van Hilversum naar Blaricum. 
Ook andere zaken, wensen en ideeën van de inwoners kunnen aan bod 
komen. De VVD blijft graag met de inwoners in gesprek. zie ook: www.
vvd-debilt.nl

Snoeicursus bij Groei en Bloei 

Hovenier Kees van Ginkel zal op zaterdag 19 april een snoeicursus bij 
Groei en Bloei verzorgen. Er zijn nog een paar plaatsen over. Kosten 
bedragen €10,- voor niet leden. Meld u snel aan bij Maria Verstappen.  
Tel: 030 2210601 of e-mail: Maria@vroute.nl

PvdA en Suriname
Ook nu is een actueel onderwerp aan de orde op de PvdA overdagbijeen-
komst. Suriname blijft in onze aandacht. Vandaar het onderwerp: ‘De poli-
tieke en economische situatie in Suriname’. Dit onderwerp wordt ingeleid 
door Loes Akse die door sterke familiebanden veel interesse heeft voor 
dat land. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 15 april om 9.45 uur bij 
de fam. Akse, Jacob Romankwartier 10 te Bilthoven. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. informatie: tel.: 030 2286903, 030 2282813 en 030 
2201295.

CD's te koop
De Openbare Bibliotheek in Bilthoven houdt vanaf 24 april weer een oprui-
ming van afgeschreven cd’s. Klassiek, jazz, popmuziek, Nederlandstalig 
en wereldmuziek...grote kans dat er ook voor u iets bij zit. Wees er snel 
bij, want op is op! U vindt de cd’s in de bakken op de cd verkooptafels. 
Natuurlijk kunt u ook nog gewoon cd’s blijven lenen. De cd-verkoop is 
alleen in de bibliotheek in Bilthoven. Voor meer informatie zie www.bibli-
otheekdebilt.nl

Fotoclub gast aan eigen tafel
Fotoclub Bilthoven e.o. komt maandag 14 april bijeen. Het thema van die 
avond is ‘Gast aan tafel’. Een aantal leden presenteert hierbij eigen werk 
in zwart wit en kleur. De bijeenkomst wordt gehouden in het H.F.Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4 te De Bilt. De aanvang is om 20.00 uur. 
inlichtingen over de fotoclub: tel. 0346 213363 of 030 2280609.

iemand moet hart voor een zaak hebben, wanneer zij 
het volhoudt 28 jaar tijd en energie in iets te steken. 
Eileen de Vente - de Bruijn, Kon. Wilhelminaweg 353, 
zorgde er al die jaren voor, dat de kerkenraad van de 
Hervormde Wijkgemeente (thuisbasis De Boskapel) 
maandelijks ordelijk kon vergaderen.

Op zondag 1 april 1980 begon zij haar werkzaamheden 
voor de kerkenraad. Sindsdien bereidde zij de verga-
deringen voor, schreef honderden notulen, nodigde de 

gastpredikanten uit en hield de vinger aan de pols bij de 
uitvoering van het beleid. zondag 13 april a.s. neemt zij 
afscheid in een feestelijke dienst. Want er is alle reden 
om vooral  dankbaar te zijn voor haar inzet voor de 
Boskapelgemeente . 

De afscheidsdienst in de Boskapel begint om 10.30 
uur. Aan deze dienst wordt medewerking verleend door 
het Vesperkoor van de Protestantse Gemeente Houten, 
o.l.v. Anja van Velzen.

Afscheid Eileen de Vente

Oud papier
Groenekan
Op zaterdag 12 april haalt het Rode Kruis afdeling Maartensdijk weer oud 
papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorpsedijk, 
Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het papier 
vóór 9.00 uur gebundeld of in dozen aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal zes haalt zaterdag 12 april oud papier op in 
Maartensdijk. De papierwagens gaan om 9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.



Van 28 maart tot en met 25 april 
gaan vijf Utrechtse bands en de 
beste Utrechtse videoclips in een 
gezamenlijk progranmma op toer-
nee! Dit in het kader van het pro-
ject Utrecht Draait Door, dat in het 
najaar van 2007 opgestart werd. 
Utrecht Draait Door is een initiatief 
van ZIMIHC huis voor amateur-
kunst. Het doel van dit project is om 
pop acts bewust te maken van de 
mogelijkheden van videoclips. Ook 
wil ZIMIHC het Utrechtse publiek 
kennis laten maken met al het moois 
dat er op dit gebied al gemaakt 
wordt in de regio Utrecht. Landelijk 

is er ook steeds meer aandacht voor 
een creatieve clip-cultuur als reactie 
op alle commerciële (en vaak platte) 
videoclips.
Na een succesvolle aftrap in een 
volgepakt Ekko gaat Utrecht Draait 
Door nu de provincie in. Met een 
'tour' langs tien regiobibliotheken, 
waarbij de leukste Utrechtse bands 
en clips gratis te zien zijn, wordt 
het fenomeen 'Utrechtse videoclips' 
voor iedereen toegankelijk gemaakt. 
Op de website www.utrechtdraait-
door.nl is een bonte verzameling 
clips van Utrechtse makelij bij 
elkaar gebracht. Wie de website 

bezoekt kan behalve clips ook meer 
informatie vinden over deelname 
aan dit project.
Locaties die de tour aandoet zijn 
onder andere Bilthoven, IJsselstijn, 
Soest en Woerden. Dit project wordt 
financieel ondersteund door de pro-
vincie Utrecht.
Op zaterdag 12 april van 11.30 
tot 12.30 uur is er in dit kader 
in de Bibliotheek Bilthoven (De 
Kwinkelier 20) een optreden van 
de Utrechtse band ‘The Jasmins’( 
Roland Staring gitaar en zang, Ype 
Driessen teksten, samples en visu-
als) en Mark Vieregge bas en zang). 
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Op 11 februari 1906 werd in Amster-
dam de Algemeene Hengelaarsbond 
opgericht. Het was de eerste organi-
satie voor sportvissers in Nederland. 
In 1975 ging deze bond op in de 
Nederlandse Vereniging van Sport-
vissersfederaties (NVVS). Deze ver-
eniging ging in 2005 samen met de 
Organisatie ter Verbetering van de 
Binnenvisserij, onder de naam Sport-
visserij Nederland. Deze organisatie 
zet zich in om voor anderhalf miljoen 
sportvissers voor de uitoefening van 
hun sport optimale mogelijkheden te 
creëren. 

Educatief
‘Wéér een Koninklijke binnen onze 
gemeente. Dat draagt bij aan de uit-
straling van de gemeente’, zegt bur-
gemeester Gerritsen in zijn toespraak. 
‘Het is een fenomeen waar we in de 
gemeente De Bilt heel trots op zijn.’ 
Gerritsen vindt dat met het predi-
kaat Koninklijk de honderdduizen-
den sportvissers in Nederland worden 
geëerd. ‘De sportvisserij in Neder-
land is meer dan op een stoeltje onder 
een parasol aan het water zitten. Er zit 
ook een educatieve kant aan. Het gaat 
ook om aspecten van natuurbeheer. 

We leven in een land met heel veel 
water, dat op een goede verstandige 
manier beheerd moet worden. Daar 
zijn heel veel mensen mee bezig en 
sportvissers doen daar eigenlijk nog 
het meeste aan.’

Erkenning
Voorzitter Sweep zegt blij te zijn 
met de toekenning van het predikaat 
Koninklijk. 
‘Twee jaar geleden vierden we dat de 
georganiseerde hengelsport honderd 
jaar bestond.’ Hij noemt de oorkonde 
een erkenning van het werk van de 

afgelopen jaren van veel bestuurders, 
vrijwilligers en professionals. ‘Die 
hebben zowel regionaal als natio-
naal met veel inzet en betrokkenheid 

bereikt waar we nu staan.’ Met cham-
pagne wordt vervolgens geklonken 
op de koninklijke status van Sportvis-
serij Nederland.

Nol Sweep, voorzitter van Sportvisserij Nederland, ontvangt van burgemees-
ter Arjen Gerritsen de oorkonde die vermeldt dat de organisatie Koninklijk 
is geworden.

Sportvisserij Nederland krijgt 
predikaat Koninklijk

door Guus Geebel

De kroon op het werk noemt voorzitter Nol Sweep het verlenen van het predikaat Koninklijk aan 
Sportvisserij Nederland. Burgemeester Arjen Gerritsen reikte zaterdag 5 april in het kantoor van de 

organisatie aan de Leijenseweg 115 in Bilthoven de oorkonde uit, waarmee dit predikaat wordt bevestigd.

Met ingang van 1 april is de dienst-
verlening in de Wijkservicecentra 
MENS in Maartensdijk en in De Bilt 
West uitgebreid met een Adviseur 
wonen welzijn en zorg (wwz). In 
Maartensdijk is dat Cynthia Vrijsen 
en in De Bilt West is dit Heleen 
Roep. Als onafhankelijk specialist 
op de gebieden wonen, welzijn en 
zorg biedt de Adviseur wwz hulp aan 
wijkbewoners die tegen problemen 
aanlopen die het zelfstandig wonen 

belemmeren. De Adviseur wwz helpt 
bij het vinden van de juiste diensten 
waardoor mensen met beperkingen 
zelfstandig kunnen blijven wonen in 
hun eigen omgeving.

De Adviseur wwz werkt vraaggericht 
en volgens een vaste procedure. De 
steller van de vraag wordt daarbij 
beschouwd als opdrachtgever. De 
Adviseur wwz ondersteunt bij het 
vinden van de juiste aanbieder van 
zorg-, welzijn-, en woondiensten. Het 
belang van de cliënt staat hierbij cen-
traal, waarbij de Adviseur wwz wel 
rekening moet houden met de wet-
telijke en financiële mogelijkheden. 
De diensten van de Adviseur wwz 
zijn gratis.

Spreekuur
De Adviseurs wwz werken met 
spreekuren. Deze worden wekelijks 
gepubliceerd in de MENS agenda 
op de gemeentepagina. Wijkbewo-
ners kunnen ook telefonisch contact 
opnemen met de Helpdesk wonen, 
welzijn, zorg in het Wijkservicecen-
trum om een afspraak te maken. Voor 
De Bilt West is dit 030 2217550 en 
voor Maartensdijk kan men bellen 
met nummer 0346 211055.

Zin
De kersverse Adviseurs wonen welzijn 
en zorg hebben er veel zin in. Cynthia 
Vrijsen: ‘De functie van Adviseur 
wonen, welzijn en zorg is een verdie-
ping van mijn huidige functie. Ik zal 
de mensen uit Maartensdijk adviseren 
en voorlichting geven, maar vooral de 
interactie met wijkbewoners vind ik 
erg belangrijk. 
Soms is het moeilijk om je weg 
te vinden in het netwerk van alle 
beschikbare voorzieningen op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg. 
Ik vind het een uitdaging om een 
hulpvraag te doorgronden en de juiste 
acties te ondernemen’. Heleen Roep: 
‘De vragen die ik zal krijgen zullen 
heel divers zijn. Ik zie mijn taak als 
belangenbehartiger en ondersteuner 
van de individuele wijkbewoner en 
de wijkbewoners als groep. De wijk-
bewoner is mijn eerste prioriteit en 
staat centraal. Ik wil graag zo snel 
mogelijk kennismaken met de men-
sen in De Bilt West’ [HvdB].

advertentie

Adviseurs wonen welzijn zorg Utrechtse videoclips op toernee 
door de provincie

Dat wil ik ‘effe’ kwijt …
Volgens de Vereniging Eigen Huis en het Centrum voor 
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden 
lijkt het rioolrecht de nieuwe melkkoe van de gemeentes 
te zijn geworden. Zij constateren een sterke stijging van 
de lasten over 2008. Gemiddeld is het rioolrecht 7 % 
duurder geworden. 
Maar 7 %?, vraag ik me dan af als ik naar mijn aanslag 
rioolrecht kijk, die De Bilt me onlangs stuurde: in ver-
gelijking met 2007 is het bedrag maar liefst met 45% 
omhoog gegaan. Wat heet ‘melkkoe’?Na de kritiek op 
de ongebreidelde verhogingen van de OZB, een mooi 
middel om de gemeentelijke financiën te spekken, is er 
nu een nieuwe bron van inkomsten gevonden.Waarom 
betalen we nu opeens 45% meer voor rioolrecht in De 

Bilt. Ik weet zeker dat mijn vrouw en ik opeens niet 
meer gebruik maken van het toilet, douche of bad. 
Hebben ze daar in het gemeentehuis dus slecht op de 
centen gelet? Teveel uitgegeven aan de verbouwing of 
aan allerlei externe adviesbureaus en interim-managers? 
Of krijgen we straks te horen dat de riolen drastisch 
vernieuwd moeten worden. Zeker jaren verwaarloosd 
en daarvoor geen geld gereserveerd? Zou je als privé-
persoon eens moeten proberen….
Als goed bestuurder zou je toch op de eerste plaats 
zorgvuldig met het jou toevertrouwde kapitaal moeten 
omgaan. Of is dat in De Bilt teveel gevraagd?

Ben Wamelink, Hollandsche Rading

Woensdag 2 april hebben de bewo-
ners van het antroposofische ver-
pleeghuis Leendert Meeshuis op 
het Berg en Boschterrein de laatste 
mode kunnen bekijken tijdens de 
door de activiteitencommissie geor-
ganiseerde modeshow met mode 
van Mode & Lingerie Nagel. Alle 
belangstellenden kregen pen en 
papier om de nummers te noteren 
van de gewenste kleding. 
Greet van Dam (rechts) showde 
voor de eerste maal kleding en 
liep deze eerste keer mee met de 
meer ervaren Hennie Broekhuizen 
(links). In een aparte ruimte waren 
rekken met kleding neergezet waar 
geïnteresseerden na de modeshow 
nog konden kijken en eventueel 
passen [MD].

Modeshow Nagel



U hoeft niet verder dan 
Groenekan voor

kopieerpapier

 pinrollen

  kassarollen

drumkits

 tonercartridges

  inktpatronen 

Geopend maandag t/m vrijdag 

8.30-17.00 uur

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

407 SW 2.0 HDIF AUT,APR , ZILV GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, RAD/CD/NAVI, LMV, TREKH, HALF LEDER, 115000KM ..................................... `05 € 20,950,-

PEUGEOT
206 CC 1.6 16V ROL GARR, GROEN MET, LMV, AIRCO, ER, CV, SB,
ABS, AIRBAGS, MLV, CLIMATE C, 37000KM .......................................................................... `04 € 15,950,-
206 1.4 XT 3DRS, GRIJS MET, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, AIRBAGS, 43000KM ................... `01 € 6,950,-
206 1.4 X DESIGN 5 DRS, L BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 28000KM ............. `04 € 9.750,-
306 1.6 BREAK NAVIGATION, D BLAUW MET, AIRCO, ER, CV ,
RAD/CD/NAVI, ESP, MLV, TREKH, REGENS, 147000KM ....................................................... `02 € 7.400,-
307 2.0 16V CC, ROUGE LUCIFER, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV,
HALF LEDER, CRUISE C, RAD/CD WISS, PARKEERS, REGENS, AFN TREKH, 92000KM ... `04 € 18.950,-
406 2.0 16V  COUPE, D GROEN MET, BEIGE LEDER, LMV, CLIMATE C, ABS,
RAD/CD WISS, ESP, AIRBAGS, 140000KM, ........................................................................... `00 € 9.950,-
607 2.2 16V 160 PK, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,
RAD/CD WISS/NAVI, LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137.000 KM ........................................ `01 € 9.950,-
PARTNER 170C 1.9D, ZILV GR MET, ER, CV, SB, RAD/CD, SCHUIFD, 105000KM  ............... `01 € 5,450,-
PARTNER MULTISPACE 1.6 16V, D BLAUW, AIRCO, ER, CV, SB,
RAD/CD,2X SCHUIFDEUR, AIRB, 113000KM .........................................................................`01 € 8,000,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C5 BREAK HDI, RAD/CD/NAV, ZILV GRIJS MET, ER, CV ,
CLIMATE C, SB, CRUISE C, TREKH, 130000KM.................................................................... `05 € 16,750,-
CITROËN C4 1.6 16V LIGNE AMBIANCE, D ROOD MET, ER, CV, SB,
RAD/CD, AIRBAGS, ABS, CLIMATE C, 79000KM ................................................................... `05 € 15,750,-    
CITROËN XSARA 1.6 16V BREAK, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV,
SB, AIRBAGS, CRUISE C, RAD/CD, ABS, MLV, 74000KM ...................................................... `04 € 10,250,-
RENAULT SCENIC 2.0 AUT, ,AIRCO, ER, CV, SB, TREKH, CRUISE C, RAD/CD ................... `99 € 6.950,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS,
CRUISE C, HALF LEDER, RAD/CD, ZILV GRIJS MET, 84000KM ........................................... `02 € 8.600,-
NISSAN X-TRAIL 2.5 4X4 5DRS, ZWART, RAD/CD, NAVI, ER, CV, SB,
LMV, CLIMATE C, ABS, AIRBAGS, ESP, 68000KM ................................................................. `03 € 19,950,-
JEEP GRAND CHEROKEE V8 4.7I AUT, GRIJS MET, CRUISE C,
ER, CV, LMV, LEDER INT, CLIMATE C, ABS, RAD/CD , 198000KM ....................................... `02 € 12,950,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 406 3.0 V6 SV, ALLE OPTIES, ZO MEENEMEN, 230000KM ................................. `97 € 2.750-
CITROËN XANTIA 1.6I, GRIJS MET, KEURIGE AUTO, 146000KM ......................................... `95 € 1.750-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

Landwaart Groente & Fruit
Super koopjes

Hollandse Trostomaten .... 500 gram 0,99

Rucola ................. bak 125 gram 0,99

IJsbergsla ..................... krop 0,79

Prei ............................ kilo 0,79

Mandarijnen ................kilo bak 1,49

Meloen Mix ................. volle bak 0,99

Pruimen ................... 500 gram 1,25

Druiven .................... 500 gram 0,99

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

de echte

zoete pitloze

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

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

Alleen donderdag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

de laatste lekkere

100 gram 0,99

Boeuff
Bourguignon

100 gram 0,79

Lasagne
div. soorten

per portie 6,95

Zeebaars met
spinazie en puree
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Het object is aangeboden door het 
gezamenlijke personeel en heeft een 
prominente plaats gekregen in de 
ontvangstruimte van het bedrijf. Het 
werd ontworpen door ‘Artwork’ van 
Jan den Ouden in Maartensdijk en 
is uitgevoerd, hoe kan het anders, in 
roestvrij staal. Het kunstwerk werd 
dan ook vervaardigd door de mensen 
van de Wilde Metaal zelf. Een groot 
aandeel in het ontwerp had Robert 
van Rooijen, zoon van bedrijfsleider 
Martin van Rooijen. De Wilde Sr. 
en Jr. trokken samen, in gezelschap 
van hun beide echtgenotes, de witte 
lakens om het kunstwerk weg, daarbij 
gadegeslagen door het hele personeel. 
En daar was het dan: een roestvrij sta-
len kubus, beplakt met beelden uit het 
verleden. Beelden in kleur en zwart-
wit. Na de onthulling omzwermden 
de medewerkers het object. Een feest 
van herkenning werd het vaak. Hierna 
ging ieder gewoon weer aan het werk. 
Want het feestje wat er bij hoort dat 
komt later.

Henk de Wilde was zichtbaar geroerd 
door de onthulling. Hij vertelde met 
veel plezier dat hij op de kubus zelfs 
een afbeelding had gezien van het 
oude aanbeeld waarmee het bedrijf 
indertijd was begonnen. Dat aam-
beeld werd voor honderd harde gul-
dens overgenomen van van Doorn, 
een collega uit Maartensdijk, herin-
nerde hij zich. Het was loodzwaar 
en het kostte veel zweet en tranen 
om het naar de toenmalige locatie, 
een open loods aan de Dorpsweg te 
vervoeren. Hij bedankte namens de 

familie iedereen voor het prachtige en 
kunstzinnige herdenkingsteken.

Dankbaar
Het bedrijf is in 1968 opgestart door 
Henk de Wilde. ‘Ik was toen eigen-
lijk nog gewoon een ‘boerensmid’ in 
Maartensdijk’, vertelt hij terugkijkend 
op de afgelopen 40 jaar. Na korte tijd 
is het bedrijf verhuisd naar de Otto 
Doornenbalweg. In de beginjaren 
waren de producten vooral gericht 
op de agrarische wereld. De Wilde 
Metaal is in de loop van de jaren 
uitgegroeid tot een innovatief metaal-
bedrijf dat hoogwaardige producten 
levert. Sinds 1977 is het gevestigd 
aan de Dierenriem. 

Op deze dag overheerst bij mij grote 
dankbaarheid, zegt De Wilde Sr. 
Dankbaar hoe het tot nu toe is gelo-
pen. Tevreden ook dat er nooit grote 
ongelukken hebben plaatsgevonden, 
want bij een metaalbedrijf wordt 
gewerkt met grote machines en zware 
onderdelen. Veiligheid is altijd op 
de eerste plaats gekomen. Daarnaast 
heeft De Wilde altijd geïnvesteerd in 
de modernste machines op het gebied 
van metaalverwerking.

Thuis in Maartensdijk
Het bedrijf voelt zich thuis in Maar-
tensdijk. Van de 35 medewerkers 
woont het merendeel hier of niet 
ver uit de buurt. Velen hebben een 
lang dienstverband, zijn 25 of meer 
jaren in dienst. Het zijn allen echte 
vaklieden. Er is niet veel verloop 
en dat is een goed teken. Het wordt 

wel steeds moeilijker om geschikt 
personeel te vinden, een klacht die 
momenteel uit veel metaalbedrijven 
klinkt. De meeste opdrachten komen 
uit deze regio of wat verder weg. Af 
en toe ook uit het buitenland. Met 
veel vaste opdrachtgevers bestaat een 
hechte relatie. Heel belangrijk vindt 
De Wilde. Die klanten bepalen uitein-
delijk wat en hoe je het moet maken. 
Maar ook met de andere ondernemers 
uit Maartensdijk hebben we een uit-
stekende verhouding, willen ze kwijt

Uitbreiding
Een probleem voor het bedrijf is wel 
dat er op de huidige locatie niet uitge-
breid kan worden. Dat remt dus een 
gezonde groei. De gemeente De Bilt 
zou graag zien dat het bedrijf daarom 
gaat verkassen naar het industrieter-
rein Larenstein. De familie De Wilde 
is niet enthousiast. Ze willen graag 
in Maartensdijk blijven, ook omdat 
de meeste werknemers daar wonen. 
Mensen zijn toch wel de bepalende 
factor in ons bedrijf is de visie van 
vader en zoon De Wilde. En boven-
dien: ‘De Bilt is geen Maartensdijk.’ 

Kernachtiger kunnen ze het niet zeg-
gen. Wat wel gaat gebeuren is een 
uitbreiding van het bedrijf in Groene-
kan. Over twee maanden hopen ze er 
een dependance te openen. Daar zal 
men zich uitsluitend op het verwer-
ken van aluminium gaan toeleggen. 
Dat is een ander materiaal waar-
mee bij De Wilde wordt gewerkt. De 
beide directeuren verwachten dat dit 
daar goed kan plaatsvinden. Het grote 
voordeel is dat er dan op de vestiging 
Maartensdijk wat meer lucht komt en 
men daar ook wat beter uit de voeten 
kan. En zo is er toch ook sprake van 
een gezonde groei, vinden ze. 

Berlijn
Zo gaat ook na veertig jaar De Wilde 
gewoon verder met waar ze goed 
in zijn: het vervaardigen van hoog-
waardige en innovatieve producten 
voor de opdrachtgevers. Dat geeft 
afwisseling en dan blijft het werk ook 
een uitdaging. Het orderboek is nog 
steeds goed gevuld. De toekomst ziet 
er prima uit. Genoeg reden om stil 
te staan bij het heuglijke feit van dit 
jubileum en dat op grootse wijze te 
vieren. Het voltallige personeel gaat 
daarom binnenkort met partners en de 
directie drie dagen naar Berlijn. Dat 
wordt vast een groot feest!!

De Wilde Metaal al 40 jaar trouw  
aan Maartensdijk

door Martijn Nekkers

Op dinsdag 31 maart is met een korte plechtigheid herdacht dat dit bedrijf 40 jaar geleden 
met haar activiteiten is gestart. Bij die gelegenheid werd door de beide directeuren, vader en zoon 
De Wilde een kunstwerk onthuld wat de 40 jaar van het bedrijf op originele wijze in beeld brengt. 

Dat willen wij ‘effe’ kwijt…
Ondernemers blij met vaststelling 

Nota Economisch Beleid
Op donderdagavond 27 maart jl. heeft de gemeenteraad van De Bilt de Nota 
Economisch Beleid 2020 vastgesteld na een uitvoerige discussie. Ondanks 
een tweetal notities en een amendement kon portefeuillehouder burgemees-
ter Arjen Gerritsen de raad overtuigen van het feit dat deze beleidsnota nog 
geen definitieve uitvoeringsbesluitenlijst inhoudt. 

De Biltse Ondernemers Federatie (BOF), die als vertegenwoordiger van het 
bedrijfsleven nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van de nota, 
is buitengewoon blij met dit besluit. De discussie over de nota betekent dat 
iedereen zich bewust is van de inhoud en het belang ervan. Ook de keuze 
van het ‘selectieve groei’ scenario biedt het bedrijfsleven nieuwe kansen 
voor verdere ontwikkeling. 

Na decennia van onduidelijkheid over de plaats van de bedrijven in de loka-
le samenleving is er nu een visie, die ruimte biedt aan de ondernemers de 
komende jaren. Tevens is duidelijk vastgesteld dat een florerend bedrijfs-
leven noodzakelijk is voor een dynamische samenleving en het mede in 
stand houden van een goed voorzieningenniveau. Deze duidelijkheid geeft 
ondernemers impulsen om door te investeren in hun bedrijven. 

De BOF realiseert zich dat deze nota een visie betreft en geen uitvoerings-
kader. Er moet nog veel werk worden verricht om de dynamiek in groene 
kaders daadwerkelijk tot stand te brengen. De eerste, zeer belangrijke, stap 
in de goede richting is gezet. De ondernemers zullen zich graag inzetten, 
om ook het vervolg tot een succes te maken en rekenen op een voortva-
rende samenwerking met de gemeente in de uitwerking hiervan op korte 
termijn.

De Biltsche Ondernemers Federatie (BOF).

Fietscontrole

Donderdag 17 april zullen bijna 200.000 kinderen in Nederland meedoen 
aan het schriftelijke Verkeersexamen 2008. Ook in de gemeente De Bilt zijn 
alle basisscholen hierbij betrokken. Leerlingen van groep 7 van de Martin 
Luther Kingschool hebben afgelopen week de bijbehorende fietscontrole 
gehad; daarna volgden de andere scholen. Twee wijkagenten en twee Boa’s 
hebben gecontroleerd of de fietsen voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. 
Na het schriftelijke examen van 17 april zal op vrijdag 18 april het praktisch 
gedeelte volgen: het fietsen van een uitgezette route door Maartensdijk met 
op verschillende punten ouders die controleren of de verkeersregels worden 
gehanteerd [MD].

Gerben (l) en Henk de Wilde bekijken het net onthulde kunstobject.

De medewerkers van De Wilde Metaal herkennen veel op het kunstobject.

IVN-natuurwandeling: ‘De Zomerdijk’
Op zondag 13 april om 14.00 uur staan de IVN-natuurgidsen u op te wachten bij het Tydemansgemaal aan de Eem-
weg in Eembrugge (naast de jachthaven) voor een wandeling over de Zomerdijk, een prachtig stuk natuur en zij 
zullen vertellen over de geschiedenis van de Zomerdijk, die in 1306 al deels werd aangelegd. Er werd in het gebied 
lang veen gewonnen. Uiteraard gaan we ook uitgebreid in op het plantenleven op de dijk. En we vergeten uiteraard 
de weidevogels niet; met name grutto, tureluur, scholekster en kieviet komen aan bod. En wat is er nog méér te 
zien? Een tip is dan ook uw verrekijker mee te nemen. 
Het IVN nodigt u graag uit om met ons mee te wandelen. Deelname is gratis en u hoeft zich niet aan te melden. Er 
is beperkt parkeerruimte aanwezig. Helaas is de route minder geschikt voor rolstoelgangers. Bij (recent) nat weer 
raden wij u aan geschikt schoeisel te dragen: de route is niet verhard. Nadere inlichtingen bij Joop Steenbrink, tel. 
033- 92588320. Meer informatie over wandelingen is te verkrijgen bij Rob van Rijn (030-2724524) of door een 
e-mail te sturen naar wandelingen@ivn-eemland.nl. 



Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?  

Bel dan 0346 21 19 92

Om niemand te kort, of ook maar 
te vergeten, willen wij onze dank 
die wij niet onder woorden kunnen 
brengen, trouwens woorden kun-
nen niet bevatten wat wij wensen 
te zeggen. Iedereen maar dan ook 
iedereen die bijgedragen heeft aan 
onze verzorging, zowel persoonlijk 
als huishoudelijk, het zij R.S.T. of 
Vitras of Anderszins, bijvoorbeeld 
hulp bij het winkelen. Nogmaals 
hartelijk DANK.

Fam. Bremmer

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

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

 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.

Vergeet mij niet  Grote schaal ( Ø 30cm)  8,95
Hang violen (grote pot)  v.a.  4,95
Vaste planten grote pot    3,50
Mini hortensia's    3,95
Trosanjers bos  3,95
Bemeste tuinaarde  5 zakken 6,50
Kalk tegen mos  5 kg 5,95

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.

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

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

het is er weer!
Lente brood

gevuld met gele room, kersen

€ 3,95

Caramel Tompoucen
Nu 4 voor € 5,25

(1,65 per stuk)

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

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Stormbandset € 7,50

Starbrite zwarte streepverwijderaar € 11,85 

Voortentkastje afsluitbaar € 14,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 
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Ze is van mening dat de woonstich-
ting huurders verplicht ‘hun geld over 
de balk te gooien’, dat er geen ruimte 
is voor de vertrekkende huurder om 
vloerbedekking, gordijnen of andere 
zaken over te laten nemen door de 
nieuwe huurder(s). Omdat de woning 
in ieder geval leeg moet worden opge-
leverd zijn de vertrekkende huurders 
verplicht om veel kosten te maken. 
Zeker als ze door hoge ouderdom 
niet zelf in staat zijn om de woning 
te ontruimen. Gebeurt dat namelijk 
niet door de vertrekkende partij dan 
verricht SSW zelf deze werkzaam-
heden, maar daar hangt dan wel een 
fors prijskaartje aan. Ze noemt deze 
gang van zaken een ‘onrechtvaar-
dige bejegening’ door SSW en is daar 
behoorlijk kwaad over. Reden genoeg 
voor de Vierklank om SSW om com-
mentaar te vragen.

We spreken met de heer G.P. Ver-
steeg, hoofd technische dienst. Ook 
aanwezig is de heer J.C. Mostert die 
bij SSW coördinator van het dagelijks 
onderhoud is. In die functie is de 
laatste ook verantwoordelijk voor de 
gang van zaken bij het wisselen van 
huurders. Ze vertellen dat SSW 5000 
woningen in beheer heeft. Op die 
5000 woningen zijn er 7 à 8 procent 
mutaties per jaar, dus zo’n 350 à 400.  

Er zijn een paar uitgangspunten die 
SSW aanhoudt bij het wisselen van 
huurders. De woning moet in principe 
altijd leeg en in goede staat worden 
opgeleverd. Dit uitgangspunt is geba-
seerd op de Huurwet. De gang van 
zaken bij de oplevering is daarnaast 
ook op basis van het zogenaamde 
KWH-label, (Kwaliteit Woningen 
Huur). Dat is een lijst van kwali-
teitseisen waaraan woningen moeten 
voldoen maar die bijvoorbeeld ook 
de regels vastlegt bij het verlaten van 
een huurwoning. Dit label is opge-
steld door de gezamenlijk Neder-
landse woningcorporaties. SSW heeft 
dit label gekregen omdat men voldoet 
aan de voorwaarden die in het label 
zijn vastgelegd. SSW is daar trots op 
en wil dat label ook graag behouden. 
Dat houdt in dat SSW consequent 
vasthoudt aan de regels van dit label 
wat onder anderen is terug te vinden 
in de gang van zaken rond het wisse-
len van huurders. Hierbij geldt tevens 
het principe ‘gelijke monniken, gelij-
ke kappen’.

Overname
Als een huurder, volgens de twee 
woordvoerders, gaat vertrekken 
wordt er samen met de opzichter van 
SSW ruim van te voren een inspec-
tieronde gemaakt door de woning. 

Daarbij wordt precies genoteerd wat 
er is veranderd door de huurder en 
de eventuele schade die moet worden 
hersteld. Onderhoudsaspecten aan de 
woning komen voor rekening van 
SSW. Tevens worden alle roerende 
zaken genoteerd die uit de woning 
bij oplevering moeten zijn verwij-
derd. Hieronder valt bijvoorbeeld alle 
vloerbedekking, verlichting en gor-
dijnen. Opgetekend wordt dan met-
een wat de kosten zullen zijn die SSW 
zal opvoeren als de huurder om wat 
voor reden dan ook de woning niet 
leeg oplevert. SSW wil zo weinig 
mogelijk leegstand in haar woningbe-
stand. Als er dan vervolgens zo snel 
mogelijk een nieuwe huurder bekend 
is zal de vertrekkende verhuurder in 
de gelegenheid worden gesteld om 
allerlei zaken over te doen. Het is 
duidelijk dat deze overname voordeel 
oplevert voor zowel de vertrekkende 
als de komende huurder. Voor die 
overname heeft Woonstichting SSW 
een speciaal formulier opgesteld wat 
gaande en komende huurder onder-
tekenen. SSW is hierin geen partij, 
maar moet wel weten wat er hierdoor 
in de woning achterblijft en niet hoeft 
te worden verwijderd. Het mooiste 
is, zo vinden beide heren, wanneer er 
bij het verlaten van de woning op de 
van te voren opgemaakte inventarisa-

tielijst geen kosten blijven openstaan 
voor de vertrekkende huurder. Op de 
dag van het vertrek van de huurder 
wordt een eindopname in de woning 
gemaakt. Dan wordt duidelijk wat er 
eventueel nog moet gebeuren. SSW is 
er echt niet op uit om vette rekenin-
gen te versturen, zo vertellen ze.
Zij herkennen zich dan ook niet in 
de klachten die De Vierklank met 
instemming van de briefschrijfster 
(zonder de bron te noemen) heeft 
voorgelegd. Deze gang van zaken 
geeft in de praktijk zelden aanleiding 
tot klachten, is hun ervaring. Ook de 
opzichters die de vertrekkende huur-
ders begeleiden hebben deze onder-
vinding, aldus de zegslieden. Voor de 
behandeling van klachten is trouwens 
een onafhankelijke klachtencommis-
sie, maar bezwaren over dit onder-
werp komen daar zelden binnen.

Sociale benadering
Soms echter is overname door de 
nieuwe huurder niet mogelijk. Dat 

is het geval wanneer de woning aan-
sluitend moet worden gerenoveerd. 
Dan geldt weer het principe uit de 
huurwet: leeg opleveren. Beide heren 
geven toe dat dit in de praktijk dan 
wel eens zuur is voor de vertrekkende 
huurder, die dan immers geconfron-
teerd wordt met hogere kosten. De 
woonstichting heeft daar zelf ook wel 
eens moeite mee, vertellen ze. SSW 
wil echter altijd, als de vertrekkende 
huurder niet over hulp beschikt, in 
zo’n geval oplossend bezig zijn.  Een 
sociale benadering staat hierbij voor-
op. Dat sluit ook aan bij het onlangs 
door SSW ondersteunde uitgangspunt 
‘maatschappelijk ondernemen’ geïni-
tieerd door de stichting ‘Samen voor 
De Bilt’.

SSW heeft een serie brochures uit-
gegeven waarin belanghebbenden de 
spelregels kunnen nalezen: ‘Spelre-
gels bij verhuizen’,’Niet tevreden?-
Klachtenregeling’ en ‘Onderhoud-wie 
betaalt wat’.

Beleid bij vertrek uit huurwoning
Woonstichting SSW geeft toelichting

door Martijn Nekkers

Onlangs kwam bij de redactie van De Vierklank een brief binnen van een inwoonster van Maartensdijk 
die zich opwond over het beleid van Woonstichting SSW. Met name over de gang van zaken wanneer een 

huurder zijn woning verlaat, deze weer oplevert aan SSW, waarna een nieuwe huurder
de woning kan betrekken.

De heren J.C. Mostert (l) en G.P. Versteeg van Woningstichting SSW.

De Westbroekse makelaar vertelt 
graag over haar vak , juist ook omdat  
ook zij die daadwerkelijke veran-
dering op haar vakgebied ziet. ‘Een 
goed advies is heel belangrijk, ook 
wanneer het zaken betreft die de koper 
zelf kan nagaan. Het huizenaanbod 
is met al die internetsites natuurlijk 
goed zelf door te nemen. Wat wordt 
waar tegen welke prijs aangeboden? 
Maar men kan zich ook meteen tot 
een aankoopmakelaar wenden. Deze 
zal het eigen aanbodbestand erop 
naslaan en bij andere makelaars en 
particulieren kijken. De prijs van de 
woning wordt mede bepaald door de 
nabijheid van allerlei voorzieningen, 
zoals openbaar vervoer, scholen en 
winkels. Het kan belangrijk zijn je 
hierbij te laten adviseren. Het maxi-
male bedrag dat een aspirant-koper 
zich voor de aankoop van een huis 
kan veroorloven, hangt af van drie 
elementen: de financiële middelen, de 
hypotheek die wordt afgesloten en de 
te betalen overige kosten’.  

Toegevoegde waarde
‘Kennis van de wirwar aan regelge-

ving over bijvoorbeeld bouwkundige 
aspecten, is van groot belang, naast de 
juiste waardebepaling. Is er door nie-
mand beslag gelegd op het huis? Wat 
staat er in het bestemmingsplan? Zijn 
er planologische ontwikkelingen, die 
gevolgen hebben voor de waarde van 
het huis? Allemaal zaken die vooraf 
goed duidelijk moeten zijn.
Het kopen van een huis is dus beslist 
geen eenvoudige zaak. Maar voor de 
meeste mensen is het wel één van de 
belangrijkste beslissingen van hun 
leven. Daarom is een goed advies 

en persoonlijke begeleiding van 
een betrouwbare adviseur van groot 
belang. Wanneer men een woning 
gaat kopen, is het slim om de eigen 
aankoopmakelaar mee te nemen. De 
verkopend makelaar heeft de verko-
per als opdrachtgever, dus zal voor 
zijn belang opkomen en een zo hoog 
mogelijke prijs willen met zo gunstig 
mogelijke voorwaarden voor de ver-
koper. Laat dan de eigen makelaar 
voor uw belangen bij aankoop opko-
men. En dat wil ik natuurlijk best 
zijn’, aldus Karin van der Willigen.

Karin van der Willigen adviseert graag
door Henk van de Bunt

Karin van der Willigen van de gelijknamige makelaardij uit Westbroek heeft onlangs etalageruimte gehuurd 
van het pand gelegen tussen Diodrogisterij van Rossum en slagerij Zweistra aan het Maertensplein in 

Maartensdijk. ‘De gelegenheid deed zich voor en ik denk dat er hierdoor meer mensen van het te verkopen 
woningenbestand kennis kunnen nemen’, antwoordt zij op de vraag naar het waarom; juist in een tijd dat er 

meer en meer zelfstandig wordt gehandeld.

Makelaar Karin van der Willigen etaleert tegenwoordig ook in Maartensdijk.

Ballonnen naar Coesfelt
Koert van Leeuwen en Willemijn van Keulen, beide geboren Maartens-
dijkers, zijn op 13 maart jl. getrouwd. Na de plechtigheid zijn er bij het 
gemeentehuis vooral door de vele kinderen een massa ballonnetjes opgela-
ten. En zie hoe zo’n vlucht verlopen kan. Eén ballonnetje bracht, dansend 
in de wind, de groeten aan Coesfelt in Duitsland, zo’n 150 kilometer ver, 
zonder iets te weten van de jumelage met De Bilt. Het was puur toeval dat 
het uitgeput daalde op het weiland een paar kilometer verder op, waar het 
Rosendahl heet. Dicht bij het kruispunt van twee landwegen, waar slechts 
een paar boerderijen staan, vond Herr Sebastian Graute het en stuurde het 
kaartje terug. Maar er was nóg een ballon en die legde zo’n 600 kilometer 
af. Wellicht met veel meer wind van achteren. Het landde bij een dorpje net 
over de Duitse oostgrens in Tsjechië waar het Kaceŕov heet. Van daar zond 
ene Walter Döllner het kaartje op. Koert en Willemijn zullen de vinders 
bedanken.[KP]

Koert en Willemijn zullen de vinders bedanken.

Op vrijdag 11 april is er weer bingo in Buurthuis ’t Hoekie. De zaal gaat 
open om half 8 en de eerste ronde wordt om acht uur gedraaid. Hierna is er 
nog één bingoavond van de Oranjevereniging. De eerst volgende bingo van 
het buurthuis is pas weer in september.
Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2, De Bilt, tel. 030 2201702, 
www.hoekie.nu 

Bingo in Buurthuis ‘t Hoekie 



Activiteiten bij WVT 
Disco
Zaterdag 12 april organiseert WVT (Talinglaan 10, 
3721 EA Bilthoven) disco voor de jeugd van 8-12 
jaar. De disco is open vanaf 19.00 uur en sluit om 
21.30 uur. Entree: 1 euro. Meer informatie is verkrijg-
baar op tel. 030 2284973. 

Creatiefbeurs
Op zaterdag 19 april organiseert WVT, Talinglaan 
10 in Bilthoven de Creatiefbeurs. Bijna 40 standhou-
ders met een creatieve hobby, die hun producten aan 
anderen willen laten zien of verkopen, zullen hier-
aan deelnemen. De openingstijden zijn van 11.00 tot 
16.00 uur. Iedereen is van harte welkom. De entree 
is gratis. 

Cursus Internet en e-mail
Voor de laatste keer dit seizoen start bij WVT een 
computercursus Internet en E-mail. Deze cursus 
wordt gehouden op woensdagochtenden van 9.30 tot 
11.00 uur en begint op 14 mei. De kosten bedragen 
33 euro voor 5 lessen. Belangstellenden dienen lid 

te worden van de ver-
eniging; aanmelding voor 
lidmaatschap en cursus is 
mogelijk tijdens de ver-
enigingsspreekuren.

Meer informatie over de 
Creatiefbeurs of de cursus 
Internet en E-mail is ver-
krijgbaar op 030 2284973 
of www.vvsowvt.nl

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Agenda
Contactgroepen voor mantelzorgers
Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert maande-
lijks ontmoetingsbijeenkomsten voor mantelzorgers. Dit 
zijn mensen, die zorgen voor een zieke, gehandicapte of 
hulpbehoevende in hun directe omgeving. In deze ont-
moetingsbijeenkomsten kunnen zij in een ontspannen sfeer praten en ervaringen uitwisselen met mensen 
die in een vergelijkbare situatie zitten. Herkenning en erkenning van elkaars situatie kan zowel de één als 
de ander steun geven. 
Er zijn drie contactgroepen: 
In Maartensdijk (SWO-vestiging Maartensdijk,Maertensplein 96) op dinsdag 15 april van 10.00 tot 11.30 
uur voor alle Maartensdijkse mantelzorgers.
In De Bilt (SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6) op donderdag 17 april a.s. van 10.00 tot 11.30 uur voor 
mantelzorgers van mensen met dementie en op woensdag 16 april a.s. ook van 10.00 tot 11.30 uur voor 
mantelzorgers van chronisch zieken/gehandicapten.
Voor meer informatie: Willemien Hak, Steunpunt Mantelzorg De Bilt van SWO De Zes Kernen De Bilt, 
tel.: 030 2203490. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Rozetten tekenen in Toutenburg
Rozetten zijn tekeningen, die vanuit een middelpunt, vanuit ‘assen’ naar buiten stralen, waarbij eenzelfde 
vorm of beweging langs iedere as herhaald wordt. Hierdoor ontstaat een patroon dat eenvoud, schoonheid 
en harmonie oproept. 
Op deze cursus in Toutenburg, Kievitlaan te Maartensdijk op de maandagen 21 april, 19 mei en 2 juni a.s. 
van 10.00 tot 12.30 uur zijn nog enkele plaatsen niet ingevuld. Om aan deze cursus deel te nemen is geen 
bijzondere tekenervaring nodig.
De kosten zijn 7 euro per les en voor 5 euro extra kan gebruik worden gemaakt van de materialen 
van de docent. Aanmelden kan bij SWO-vestiging Maartensdijk, Maertensplein 96 in Maartensdijk.  
Tel.0346 214161.

Lezing: Mozaïeken in Ravenna
De Noord Italiaanse stad Ravenna is een schatka-
mer van de vroegchristelijke en Byzantijnse kunst. 
De vroegchristelijke kunst en Byzantijnse kunst 
danken Ravenna aan een uitzonderlijke bloeipe-
riode in de 5de en 6de eeuw, toen het enige tijd 
hoofdstad was van het West-Europese Rijk en als 
doorgeefluik fungeerde tussen de Byzantijnse en 
Romeinse wereld. 
 De werkgroep Kunst en Religie nodigt u uit u 
te verdiepen in de voorstellingswereld van de 
christelijke kunst. Op maandag 14 april a.s. zal 
drs. Paul Bröker een lezing verzorgen met als titel 

‘Mozaïeken in Ravenna Kunst als ‘Bijbel voor de 
ongeletterde’'. De aanvang is om 20.00 uur en de 
Bechsteinzaal in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 
35 te Bilthoven is om 19.30 uur open. De kos-
ten zijn 7,50 euro (incl. koffie/thee). Aanmelden 
kan door het overmaken van deze kosten op giro 
2909548 t.n.v. E.J. Mondé in Bilthoven of op de 
avond van de lezing in de Schutsmantel. Voor 
vervoer kunt u contact opnemen met het Meldpunt 
Vrijwilligers Vervoer, bereikbaar op werkdagen van 
9.00 tot 12.00 uur onder tel.nr. 030 2287799 (liefst 
4 dagen vooraf).

Amateurfilms op 
RTV De Bilt

De Filmgroep Centrum, de vereniging van videoamateurs, verzorgt vandaag 
woensdag 9 april weer een uitzending op RTV De Bilt. In deze uitzending 
komen allerlei soorten films aan de orde: een documentaire, films over een 
opgedragen thema, een reisverslag en een ‘één minuut film’. In een dergelijke 
film moet een compleet verhaal verteld moet worden in niet meer dan 60 secon-
den. Deze film speelt in Westbroek.
De documentaire gaat over de Bilhovense keramiste Attie Eisen. We zien haar 
bezig, terwijl ze vertelt over haar leven en haar werk. Het reisverslag toont 
een ballonvaart in onze regio. De twee ander films zijn het resultaat van de 
opdrachten een film te maken over ‘water’ respectievelijk ‘vervoer. De uitzen-
ding begint om ongeveer 19.00 uur en wordt elk uur herhaald. Het programma 
wordt zondag 13 april nogmaals uitgezonden.

Karamieklessen
Deze maand is Philipp van der Zeeuw weer met een nieuwe serie van acht gratis 
keramieklessen bij hem thuis aan de dr. J.J.F. Steylingweg 23 in Maartensdijk 
begonnen. Op maandag- en donderdagavond is er nog plaats voor enkele 
nieuwe cursisten. Philipp geeft van 19.30 tot 21.30 uur les. Door ongedwongen 
in groepjes van maximaal vijf personen bezig te zijn, leer je zonder enige voor-
opleiding wat je allemaal met klei kunt uitbeelden. Alhoewel Philipp al zijn hele 
leven als keramist profes-
sioneel met klei bezig is, 
komt hij vaak door de 
inbreng van zijn cursisten 
weer op nieuwe ideeën. 
De gratis cursus beslaat 
acht lesavonden. De 
onkostenvergoeding voor 
chamotteklei, bakkosten 
en koffie of thee bedraagt 
115 euro p.p. voor acht 
lessen. Belangstellenden 
kunnen zich aanmel-
den bij Philipp van der 
Zeeuw. Tel. 0346 213472 
(bij voorkeur na 18.00 
uur bellen) [KK]. Philipp geeft uitleg aan een cursiste.

Altijd al een keer in de spotlights willen staan om jouw talent aan iedereen te showen?! Bijvoorbeeld: 
dansen, zingen (playbacken), toneelspelen en ga zo maar door! Schrijf je dan nu in! Op vrijdagavond 25 
april organiseert Hoekiestyle een talentenjacht voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in W4. Meer informatie is 
te vinden op www.hoekie.nu of kom even langs bij Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 in 
De Bilt. 

Hoekiestyle talentenjacht!

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”              3738CL Maartensdijk
  Dorpsweg 170               Tel/Fax 0346 211579

De eerste de beste



 De Vierklank 9 9 april 2008

advertentie

Een uitgebreid programma gaf bezoe-
kers de mogelijkheid kennis te maken 
met allerlei muziekinstrumenten. 

Die werden door leerlingen van de 
muziekschool bespeeld. Het aanbod 
van cursussen bij de Biltse Muziek-

school is erg groot. Zo is er een 
cursus Muzikale Peuterpret, voor kin-
deren van 1 tot en met 3 jaar en een 
cursus Kleuterviool voor kinderen 
vanaf 4 jaar. Voor alle leeftijden zijn 
er muzieklessen, waarvan het resul-
taat tijdens de Open Dag in velerlei 
vormen te zien en te horen was. 

Nieuw logo
Het nieuwe logo van 
de Biltse Muziek-
school is het resultaat 
van een Beursvloer-
match tussen de Biltse 
Muziekschool en drukkerij Jansen 
& van Driel. Deze match kwam tot 
stand tijdens de Beursvloer op 11 
oktober 2007 in de Mathildezaal van 
het gemeentehuis. Afgesproken werd 
toen een nieuwe huisstijl en een nieuw 
logo voor de Biltse Muziekschool 
te ontwikkelen. Samen met muziek-
schooldirecteur Rob Goorhuis - de 

geestelijk vader van de nootjes boven 
het figuurtje op het logo - werd een 
mooie nieuwe huisstijl met een speels 
logo ontwikkeld.

Felicitaties
Het nieuwe logo is inmiddels overal 
in de muziekschool te zien. Boven 
de ingang is een nieuw bord, waar 
Julius Röntgenzaal op staat, in huis-
stijl aangebracht en op de ramen 
van de muziekschool zijn stickers 
met het nieuwe logo aangebracht. 
CDA-Tweede Kamerlid Jan de Vries 

onthulde het nieuwe logo officieel 
met het hijsen van de nieuwe muziek-
schoolvlag. De Vries noemt in zijn 
toespraak muziekeducatie een van de 
basisvoorwaarden. Hij vindt dat de 
vitaliteit van de Biltse Muziekschool, 
die al 35 jaar bestaat, in het nieu-
we logo goed tot uitdrukking wordt 
gebracht. ‘Er is goed in tot uitdruk-
king gebracht dat het gaat om men-
sen’, aldus De Vries. Hij feliciteert 
de Biltse Muziekschool, ouders en 
leerlingen met het 35-jarig jubileum 
en met het nieuwe logo.

Open Dag Muziekschool De Bilt 
trekt veel belangstelling

door Guus Geebel

Door het regenachtige weer kwamen de buitenactiviteiten, die ter gelegenheid van de Open Dag van de Biltse 
Muziekschool op zaterdag 5 april werden gehouden, wat minder tot hun recht. Binnen was het daarentegen 

bijzonder druk en ontvingen directeur Rob Goorhuis en voorzitter Ben Liezenberg heel veel bezoekers. 
Een bijzonder moment was de onthulling van het nieuwe logo van de Biltse Muziekschool door Tweede 

Kamerlid Jan de Vries. 

Tweede Kamerlid Jan de Vries hijst de vlag met het nieuwe logo. Muziek-
schooldirecteur Rob Goorhuis kijkt toe.

In alle lokalen wordt gemusiceerd.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
In de vorige Vierklank zag ik de reactie van Fré Pijpers, waarom we niet 
beter opletten in de gemeente. Hoewel ik het niet in de krant aankondig let 
ik echt wel op want inmiddels heb ik een ordner vol met afschriften van mijn 
brieven en e-mails naar gemeente en wijkagenten over de overlast op het 
schoolplein. Gemiddeld belde ik 1 á 2 keer per weekend. Ik wist namen en 
had foto’s als bewijs van de overlast. Soms hielp dat, maar al te vaak werd 
er helemaal niets aan gedaan.
Na inmiddels met de 4de wethouder in gesprek te zijn gegaan over de over-
last en te praten over de nieuwe rage: een groot gedeelte op het schoolplein 
in de brand zetten (ook hiervan kon ik een foto overleggen) met brandgel en 
fotograferen met je mobiel, is voor mij de maat vol. Zeker als de reactie van 
de wethouder is: ‘Zou je niet gaan verhuizen of kijk anders niet meer over je 
heg’. Ik heb ingesproken in de commissie Burger en Bestuur over de over-
last op het schoolplein. Ik weet niet wat ik nog meer kan doen en heb mijn 
verantwoordelijkheid echt wel genomen, maar na jaren bellen met politie en 
politiek is duidelijk dat niemand de moeite neemt om het probleem structu-
reel op te lossen. De gemeente vindt het wel best zo en neemt de kosten van 
de vernielingen voor lief. Wij betalen die immers met elkaar.

Sorry Fré, ik heb het opgegeven.

Peter van Brenk, Maartensdijk   Vernield
Na twee weken zonder vernielingen op en van het schoolplein van de basisscholen De Kievit en Martin Luther King 
aan de Nachtegaallaan te Maartensdijk was het afgelopen weekend weer raak. In de nacht van zaterdag op zondag 
kreeg de Maartensdijkse Brandweer om negen minuten voor vier een brandmelding. Bij aankomst op het school-
plein waren de daken reeds in rook opgegaan. De berging en de kop van de metalen palen stonden nog in brand en 
werden geblust. In totaal is de brandweer een uur bezig geweest [MD].

Vorige week zondag kreeg deze 
dwerggeit een drieling. Na 5 dagen 
zijn ze al helemaal gewend en klim-
men ze zelfs op een hoge stapel 
blokken. 
De kip heeft onlangs een duif uit 
zijn hok gewerkt en is er vervolgens 
gaan broeden op haar eigen eieren. 
De kuikentjes zijn geboren en samen 
zitten ze nog veilig in een hok. Deze 
week zullen waarschijnlijk ook de 
eerste konijntjes geboren worden. 
Elke dag rond half vijf is Joop 
Rozier, de dierenverzorger, aanwe-
zig en mogen kinderen binnen het 
hek komen [MD].

Voorjaar Dierenwei 

Maartensdijk

Een avond over Duurzaamheid bomen
en van een mooie toekomst te dromen
had heel veel succes
en met ‘Sterk Spul’ in de fles
zal het vast nog een keer goed gaan 
komen

Guus Geebel

Limerick
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
•	 Bilthoven:	aanbrengen	bergbezinkbassin	Boslaan,	tot	half	mei	2008;

•	 Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

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

•	 	De	Bilt:	renoveren	vaste	plantenborders	Utrechtseweg	thv	Van	Boetzelaerpark	en	beplan-

tingsvak	in	de	hoek	Utrechtseweg	en	Kerklaan:	tot	half	april	2008;	

•	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	voormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;

•	Maartensdijk:	herbestrating	Prinses	Margrietlaan:	21	april	tot	9	juni	2008;

•	Maartensdijk:	vervangen	riolering	Willem	de	Zwijgerlaan:	tot	half	april	2008.

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

Reguliere bouwaanvraag
•		Hollandsche	Rading,		Graaf	Floris	
V	 weg	 35,	 plaatsen	 opslagloods	
(berging);

•		Maartensdijk,	 Kon.	 Julianalaan	
61,	oprichten	dakopbouw;

•		Maartensdijk,	 Pr.	 Beatrixlaan	 1,	
oprichten	dakopbouw;

Rectificatie	 26	 maart	 Westbroek	  
	 	Kooijdijk	34	moet	zijn	
•		Westbroek,	 Kooijdijk	 ongenum-
merd,	 oprichten	 kinderdagver-
blijf.

Lichte	bouwaanvraag
•		Groenekan,	 Groenekanseweg	 17,	
uitbreiden	woning;

•		Maartensdijk,	Pr.	Margrietlaan	22,	
intern	veranderen	woning.

Sloopaanvraag	
•		Maartensdijk,	 Dr.	 J.J.F.	 Steyling-
weg	24,	slopen	schuur	en	garage;

•		Maartensdijk,	Tuinlaan	35,	slopen	
schuur.

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

Verleende	bouwvergunningen
•		Groenekan,	Versteeglaan	140,	uit-
breiden	woning	(1-4-2008).

Verleende	 Bouwvergunning	  
2e	fase
•		Groenekan,	 Lindenlaan	 34,	
oprichten	 vrijstaand	 woonhuis	
(27-3-2008).

Vindt	 u	 dat	 u	 door	 één	 van	 de	
bovenstaande	besluiten	rechtstreeks	
in	 uw	 belang	 bent	 getroffen?	 Dan	
kunt	 u	 op	 grond	van	 de	Algemene	
wet	 bestuursrecht	 een	 gemotiveerd	

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

Wilt	 u	 bouw-	 of	 bestemmings-
planinformatie,	 maak	 dan	 een	
afspraak	 met	 de	 afdeling	 Ver-
gunningen	toezicht	en	ondersteu-
ning	op	werkdagen	van	8.30	uur	
tot	 12.30	 uur	 en	 op	 dinsdagen	
ook	 van	 15.00	 –	 19.00	 uur	 via	
telefoonnummer	 (030)	228	94	11.	
Voor	 ter	 inzage	 liggende	 stuk-
ken	 en	 overige	 informatie	 (geen	
bestemmingsplan)	kunt	u	zonder	
afspraak	op	bovengenoemde	ope-
ningstijden	bij	ons	langskomen.

Openbare	 kennisgeving	 kapver-
gunning

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	
wethouders	 van	 gemeente	 De	 Bilt	
heeft	 op	 basis	 van	 artikel	 4.3.2. 
van	de	Algemene	plaatselijke	veror-
dening	2007	gemeente	De	Bilt	een	
kapvergunning	verleend	voor:

Maartensdijk:
•		1	berk,	Pr.	W.	Alexanderplantsoen	
4	(3-4-2008).							

Hollandsche	Rading:
•		3	 walnoten,	 Tolakkerweg	 118	
(3-4-2008).							

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,	Toe-
zicht	en	Ondersteuning.	Inzage	van	
kapvergunningen	 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.

Reageren	op	beleid	voor	uitritten

Als	u	een	nieuwe	uitrit	wenst	of	een	
bestaande	wilt	veranderen,	dan	mag	
dat	alleen	met	toestemming	van	de	
gemeente.	 Immers,	 een	 uitrit	 kan	
gevaar	opleveren	voor	het	verkeer,	
de	parkeermogelijkheid	op	de	weg	
beperken	en	het	groen	aantasten.	
Deze	 publicatie	 gaat	 over	 de	
regels	 die	 de	 gemeente	 daarbij	wil	
gaan	 gebruiken.	 Op	 deze	 regels	 is	
inspraak	mogelijk.	

Wettelijke regels over uitritten 
(“uitwegen”)
Uitwegen	 zijn	 verbindingen	 tus-
sen	een	particulier	perceel	(woning,	
bedrijf)	naar	de	openbare	weg.	
Uitwegen	mogen	aangelegd	worden	
onder	 bepaalde	 voorwaarden.	 Dat	
mag	als	er:
•		geen	gevaar	ontstaat	voor	de	ver-
keersveiligheid;

•		geen	 bestaande	 parkeerplaats	
wordt	opgeheven;

•		geen	groenvoorzieningen	(bomen,	
plantsoenen,	bermen)	worden	aan-
getast.	

(art.	2.1.5.3	van	de	Algemene	Plaat-
selijke	Verordening).

Als	 de	 uitweg	 ernstige	 nadelen	
heeft,	dan	kan	de	uitweg	geweigerd	
worden.	Als	 de	 nadelen	 niet	 al	 te	
groot	 zijn	 kunnen	 er	 voorschrif-
ten	 aan	 verbonden	worden,	 om	 de	
nadelen	 te	 beperken.	 Die	 kunnen	
o.a.	 gaan	 over	 de	 breedte	 van	 de	
uitweg	of	de	exacte	 ligging.	Tegen	
een	 weigering	 van	 een	 uitweg	 of	
tegen	de	voorschriften	kan	bezwaar	
en	beroep	ingesteld	worden.

Concept-beleidsregels:	aanvulling	
op	wettelijke	regels
Het	 is	 gebleken	 dat	 de	 regels	 uit	
de	 Verordening	 niet	 altijd	 duide-
lijk	 genoeg	 zijn.	Om	daarover	wat	

meer	 duidelijkheid	 te	 krijgen	heeft	
het	 college	 een	 aantal	 extra	 regels	
opgesteld,	 die	 de	 wettelijke	 regels	
nader	toelichten.

Samengevat	 zijn	 de	 regels	 als	
volgt:
•		in	 principe	 wordt	 niet	 meer	 dan	
één	uitweg	per	perceel	toegestaan.	
Dit	 geldt	m.n.	 voor	 percelen	met	
één	woning;

•		meerdere	 uitwegen	 kunnen	 ech-
ter	 wel	 toegestaan	 worden	 voor	
wooncomplexen	 en	 bedrijven	 die	
relatief	 veel	 verkeer	 aantrekken	
(minimaal	tientallen	per	dag);

•		een	 uitweg	 mag	 maximaal	 3	 m	
breed	 zijn.	 Hierop	 zijn	 uitzonde-
ringen	mogelijk;

•		de	 aanlegkosten	 zijn	 voor	 reke-
ning	van	de	aanvrager/melder.

Deze	 nieuwe	 regels	 gelden	 niet	
voor	 bestaande	 of	 reeds	 vergunde	
uitwegen.
 
Let	op!	Deze	publicatie	is	niet	vol-
ledig.	Als	u	de	volledige	regels	wilt	
weten	kunt	u	de	stukken	inzien	die	
terinzage	liggen	of	deze	nalezen	op	
de	website	www.debilt.nl

Inspraak:	 reageren	 op	 de	 con-
cept-beleidsregels
Wij	 vinden	 het	 belangrijk	 om	 te	
weten	 hoe	 over	 deze	 regels	 wordt	
gedacht	en	of	deze	duidelijk	zijn.	U	
kunt	tot	zes	weken	na	de	datum	van	
deze	publicatie	uw	mening	geven.

De	beleidsregels	liggen	voor	ieder-
een	ter	inzage	op	het	gemeentehuis	
op	Soestdijkseweg	Zuid	173	te	Bilt-
hoven,	tijdens	de	openingsuren.	
Na	de	inzageperiode	zal	het	college	
van	 burgemeester	 en	 wethouders	
een	besluit	nemen,	waarbij	de	inge-
brachte	 reacties	worden	meegewo-
gen.

Als	 u	 vragen	 heeft	 over	 dit	 onder-
werp	 en/of	 een	mondelinge	 reactie	
wilt	geven,	dan	kunt	u	zich	richten	
tot	 de	 heer.	 T.	 van	 den	 Hurk,	 tel.	
(030)	228	96	08	of	 e-mail	 hurkt@
debilt.nl

Wet Milieubeheer

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	
De	Bilt	maken	 bekend	 dat	 de	 vol-
gende	melding	8.40

(Algemene	maatregel	van	Bestuur)	
is	binnen	gekomen:
Aanvrager:	J.	van	Dijk
Inrichting:	J.	van	Dijk,	melkrund-
veebedrijf	
Adres:	 Dorpsweg	 117,	 Maartens-
dijk
Omschrijving:	uitbreiden/wijzigen	
van	een	melkrundveehouderij
Betreft:	 Besluit	 landbouw	 milieu-
beheer.	

Tegen	 deze	 melding	 staat	 géén 
beroep	open	volgens	de	Wet	milieu-
beheer.

U	kunt	de	melding	inzien	van	14	tot	
28	 april	 2008	 in	 het	 gemeentehuis	
van	8.30	 tot	12.30	uur	 (of	volgens	
afspraak).

Verkeer

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

•		Kievitlaan	 45	 te	 Maartensdijk,		
behalve	 voor	 het	 motorvoertuig	
met	het	kenteken	XG-10-VB;

•		Merellaan	 18	 te	 Maartensdijk,	
behalve	 voor	 het	 motorvoertuig	
met	het	kenteken	29-FH-PB;

Belanghebbende	 kunnen	 binnen	
een	 termijn	van	 twee	weken	na	de	
datum	 van	 de	 bekendmaking	 op	
grond	van	artikel	4:8	van	de	Alge-
mene	wet	bestuursrecht	hun	ziens-
wijze	 mondeling,	 maar	 bij	 voor-
keur	 schriftelijk	 naar	 voren	 bren-
gen.	 Uw	 zienswijze	 kunt	 u	 sturen	
naar;	 Gemeente	 De	 Bilt,	 afdeling	
Publiekszaken,	 postbus	 300,	 3720	
AH		Bilthoven.

Bilthoven, 9 april 2008

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

voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, waarbij 

in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige 

vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan 

wekelijks in de BiltBuis/BBC en op de website van de gemeente 

De Bilt www.debilt.nl

Vergunningen, Toezicht 
en Ondersteuning

Vorige	week	woensdag	 vond	 het	 4e	
schoolveldvoetbaltoernooi	 De	 Bilt	
plaats.	 Er	 deden	 38	 teams	 van	 13	
basisscholen	 mee,	 totaal	 meer	 dan	
300	jongens	en	meisjes	van	de	groe-
pen	 5	 en	 6	 hebben	 gevoetbald.	 Het	
was	 een	 leuke	 sfeer,	 het	 was	 bijna	

helemaal	 droog	 en	 er	werd	 fanatiek	
gespeeld.	Winnaars	van	het	toernooi	
zijn:	 de	 meisjes	 van	 groep	 5:	 de	
Poolsterkids,	 de	 meisjes	 van	 groep	
6:	Girl	Power	van	de	 Julianaschool,	
de	 jongens	 van	 groep	 5	 de	 Turbo’s	
van	 de	 Julianaschool	 en	 de	 jongens	
van	groep	6	de	Voetbalkings	van	de	
Patioschool.	
Alle	 winnende	 teams	 kregen	 een	
beker	 voor	 op	 school	 en	 alle	 deel-

nemende	 kinderen	 ontvingen	 een	
medaille.	 Foto’s	 zijn	 te	 bekijken	 op	
www.sportmeedebilt.nl	 en	 op	www.
nieuwsover.nl.
Voor	 informatie	 kunt	 u	 bel-
len	 met	 Xaressa	 van	 Berkel,	 tel.	 
(030)	228	94	38	of	mailen:	
berkelx@debilt.nl

Kijk	ook	eens	op	
www.sportmeedebilt.nl

Nieuws
Schoolveldvoetbaltoernooi	2008
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BoodschappenPlusBus: Rijdt voor de hele gemeente De Bilt
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel) 
Vrijdag 11 april: ochtend Kwinkelier
Dinsdag 15 april: ochtend Kleding Anna van Toor
Elke maandag 13.00 – 14.00 uur: zwemmen in Blauwkapel.
Informatie via tel. (0346) 21 41 61 of (030) 220 34 90.
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel: (0346) 21 41 61
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
Wijkprojectleider: Hilde Evers, telefoon: (030) 220 34 90 of 06 48 64 19 
90 
e-mail: h.evers@mensdebilt.nl 

Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg Maartensdijk:

Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 15.00 
uur. Telefoon Helpdesk: (0346) 21 10 55
 
Spreekuren
•	Dinsdag	van	09.30	tot	10.30	uur:	adviseur	wonen,	welzijn,	zorg
•	Dinsdag	van	10.30	tot	11.30	uur:	mantelzorgconsulent
 
Activiteiten

Open inloop: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en 14.00 
tot 16.30 uur.
Enkele activiteiten in de inloop: Elke maandagmiddag bridge; er staat ook 
een biljart.
 
Internetcafé: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en 14.00 
tot 16.30 uur 
Voor gratis hulp bij het Internetten: bel de Helpdesk voor een afspraak.
 
Restaurant Dijckstate
Altijd keuze uit drie menu’s.
maandag t/m zondag 12.00 - 13.30 uur.
maandag t/m vrijdag 17.00 – 18.30 uur.
 
Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 – 3731 KX  
De Bilt
wijkprojectleider Patty van Ziel, telefoon (030) 220 17 02 of  
06 29 45 82 43
e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl
 
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg De Bilt West, tel. 030 221 75 50
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
 
 Spreekuren
•	 	Maandag	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	open	inloop.
•	 	Dinsdag	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	volgens	afspraak.
•	 	Woensdag	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	open	inloop
•	 	Donderdag	 10	 april	 	 van	 14.00	 tot	 16.00	 uur	Anke	Vergeer,	Trefpunt	 /	

Kwintes.
•	 	Vrijdag	van	13.00	tot	16.00	uur	Wijkwinkel	volgens	afspraak.
•	 		Afspraak	Adviseur	wonen,	welzijn	zorg:	via	de	Helpdesk.
Activiteiten
•	 	Donderdag	10	april	vanaf	20.00	uur	klaverjassen.
•	 	Vrijdag	11	april	vanaf	20.00	uur	bingo.
•	 	Maandag	14	april	in	de	ochtend	yogalessen.
•	 	Maandag	14	april	van	13.00	tot	15.00	uur	Workshop	massage	(voor	vrou-

wen).
•	 	Dinsdag	15	april	van	13.30	tot	14.30	uur	sport	voor	vrouwen.
•	 	Dinsdag	15	april	van	19.30	tot	23.00	uur	gezelligheidsbridge.
•	 	Woensdag	16	april	in	de	ochtend	yogalessen.
•	 	Woensdag	16	april	van	9.30	tot	11.30	uur	spelinloop	voor	moeders	met	

kinderen van 1,5 tot 4 jaar. 
•	 	Woensdag	16	april	van	13.00	tot	16.00	uur	Woeki	–	activiteiten	voor	kin-

deren van 6 tot 12 jaar.
•	 	Internetcafe:	maandag	en	vrijdagmiddag	van	15	tot	17	uur	(geen	begelei-

ding). Voor iedereen van 18 jaar en ouder.
 
MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk 
De Bilt, De Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, Kwintes, 

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

Agenda Wijkservicecentra
10 – 16 april 2008

De openingstijden van het politiebu-
reau aan de Hessenweg 194d in De 
Bilt zijn van maandag t/m donderdag 
van 09.00-16.30 uur en op vrijdag 
van 09.00-21.00 uur. Het spreekuur 
in het voormalige gemeentehuis aan 
de Tolakkerweg in Maartensdijk is op 
maandag van 18.00-19.00 uur en op 
donderdag van 09.00 tot 10.00 uur.
Het landelijk nummer van de politie 
is 0900-8844. Waar ook in Nederland 
kunt u met dit nummer de politie 
bereiken. U belt natuurlijk 112 als 
elke seconde telt.

Tips tegen fietsdiefstal
De afgelopen paar weken bereiken 
ons signalen met betrekking tot fiet-
sendiefstallen. Fietsen zouden uit 
tuinen en zelfs uit niet afgesloten 
schuren gehaald worden. Wij willen 
u graag extra alert maken met betrek-
king tot de fietsendiefstallen. Probeer 
zoveel mogelijk een poortdeur of 
deur van de schuur op slot te draaien, 
dit vormt een extra barrière voor een 
mogelijke dader. Tevens willen wij u 
adviseren om uw fiets ook thuis in de 
schuur GOED op slot te zetten. Een dief 
loopt liever niet met een op slot gezette 
fiets, dit maakt herrie en valt op.
Bij het zien van een verdachte situatie 
kunt u te allen tijde contact opnemen 

met alarmnummer 112, onthoud een 
goed signalement en de loop- of fiets-
richting van een verdachte. Mocht u 
vragen hebben dan is de politie graag 
bereid om deze te beantwoorden. 
Hiervoor kunt u contact opnemen met 
telefoonnummer 0900-8844.

Fietsregistratiekaart en fietsdief-
stalregister
Via www.debilt.nl of www.politie.nl/
utrecht kunt een fietsregistratiekaart 
downloaden. Als u dan aangifte doet 
van uw gestolen fiets dan is de kans 
aanmerkelijk groter dat deze wordt 
teruggevonden. 

Online kunt in het fietsdiefstalregister 
controleren of een fiets als gestolen 
geregistreerd staat. Heel handig voor 
de aanschaf van een tweedehands 
fiets of ter controle van de aangifte 
van uw gestolen fiets.

De commissie van advies voor Burger & Bestuur verga-
dert op donderdag 10 april 2008 om 20.00 uur in de 
oude raadzaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voor-
afgaande aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 
uur het informeel contact plaats in de Bilthal.

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

Voor deze vergadering zijn de betreffende portefeuille-
houders uitgenodigd.
20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2.  Ingezetenschap wethouder E. Th. Kam-

minga
20.15 uur 3.  Advies Presidium en commissie bestuurlijke 

vernieuwing mbt de evaluaties/adviezen van 
de commissies en werkgoep(en) uit de raad

21.15 uur 4.  Overheveling middelen schuldhulpverlening 
aan de Regionale Sociale Dienst

21.45 uur 5.  2e Verzamelbegrotingswijziging 2008 van 
bestuur Regio Utrecht

22.05 uur 6.  Vaststelling kort verslag d.d. 13 maart 2008
22.10 uur 7. Mededelingen
  7.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen 

en afspraken t/m maart 2008
  7.2. Overige mededelingen
  7.3.  Terugkoppeling regionale organen/verbon-

den partijen
22.20 uur 8. Rondvraag
22.30 uur 9. Sluiting

Commissie van advies Openbare Ruimte
De commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op 
donderdag 10 april 2008 om 20.00 uur in de Mathilde-
zaal van het gemeentehuis te Bilthoven. Voorafgaande 
aan de commissievergadering vindt vanaf 19.30 uur het 
informeel contact plaats in de hal van Jagtlust.

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

Voor deze vergadering is/zijn de betreffende 
portefeuillehouder(s) uitgenodigd.
20.00 uur 1.  Opening vergadering en vaststelling agenda
20.05 uur 2.  Locatie Beukenburg te Groenekan
20.05 uur 2.1.  Memo college besluitvormingstraject loca-

tie Beukenburg
21.05 uur 2.2.  Voorstel onderzoek Locatie Beukenburg te 

Groenekan
21.35 uur 3.  Kadernota Handhaving
22.20 uur 4.  Beheerplan Tractie 2008-2011
22.40 uur 5.  Wijziging gemeenschappelijke regeling 

Milieudienst Zuidoost Utrecht
22.55 uur 6.  Vaststelling kort verslag d.d. 13 maart 2008 
23.00 uur 7. Mededelingen
  7.1.  Bespreking van de lijst met toezeggingen 

en afspraken t/m maart 2008 
  7.2.  Overige mededelingen n.a.v. 

raadsvergadering(en)
  7.3.  Terugkoppeling overige regionale organen
23.10 uur 8. Rondvraag
23.15 uur 9. Sluiting

Verslag van het Wijkplatform De Bilt 
West van dinsdag 18 maart 2008

Het verslag van deze vergadering is op de website van de gemeente te vin-
den, www.debilt.nl onder Inwoners/Wijk- en Dorpsgericht werken/Naar de 
wijken/Wijk 09(De Bilt West)/Agenda’s en notulen 
vergaderingen De Bilt West.

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger & Bestuur

De Dorpsraad Groenekan belegt 
een extra openbare vergadering op 
21 april 2008 om 20.00 uur in de 
Groene Daan te Groenekan. Deze 
ingelaste vergadering zal geheel 
gewijd zijn aan de laatste ont-
wikkelingen m.b.t. het mogelijke 
Zorgcomplex op het voormalige 
landgoed Beukenburg.

Naast de Dorpsraadsleden en de 
Groenekanse bevolking worden 
ook nadrukkelijk de betrokken wet-
houders en de raadsleden van de 
politieke partijen in de gemeente 
De Bilt van harte uitgenodigd om 
deze vergadering bij te wonen.

Extra vergadering 
DorpsRaad 
Groenekan
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Op een aantal plaatsen in Nederland 
staan files op snelwegen, terwijl de 
aangrenzende provinciale en gemeen-
telijke wegen vaak filevrij zijn. Deze 
wegen kunnen als alternatieve route 
dienen om de verkeersdoorstroming 
te bevorderen. 
File-informatiepanelen (officiële 
benaming is Dynamische Route 
Informatie Panelen) geven de wegge-
bruiker file-informatie over de nabij-
gelegen snelweg. Met deze actuele 
informatie over de doorstroming op 
de snelweg krijgt de weggebruiker 
de mogelijkheid om een alternatieve 
route via de provinciale wegen te 
kiezen. 

Informatiepaneel
Voor De Bilt zijn de drukste wegen 
de Soestdijkseweg-Zuid en Utrecht-
seweg. Een paar honderd meter voor 
de kruising Universiteitsweg/Utrecht-
seweg moet de weggebruiker komend 
vanuit richting Bilthoven al op de 

hoogte worden gebracht over de file 
op de A28, zodat eventueel voor de 
N237 gekozen kan worden. Ditzelfde 
geldt voor de Utrechtseweg komend 
vanuit richting Utrecht.
Het informatiepaneel wordt aan de 
Soestdijkseweg-Zuid aan de linker-
kant van de weg geplaatst. Hierbij is 
de locatie zo gekozen dat de bewoners 
van een van de huizen aan de over-
kant van de weg dit bord nagenoeg 
niet zullen zien, vanwege groenblij-
vende beplanting op de particuliere 
percelen. Het bord heeft een afmeting 
van 2,40 x 1,70 meter en hangt op 
een hoogte van circa 2,75 meter.Naar 
verwachting worden de borden begin 
april geplaatst.

Proef
De file-informatiepanelen op de Soest-
dijkseweg en Utrechtseweg maken 
onderdeel uit van een regionale proef 
die wordt uitgevoerd in samenwer-
king met de gemeente, provincie, 

wegbeheerder en Rijkswaterstaat. Het 
project heet ‘Filebord’ en is onderdeel 
van het programma filevermindering 
op de korte termijn van het ministe-
rie van Verkeer en Waterstaat (File-
Proof). Doel van FileProof is het ver-
groten van de bereikbaarheid en het 
verbeteren van de doorstroming van 
het verkeer. De panelen staan behalve 
in De Bilt op meerdere plaatsen in de 
provincie Utrecht waaronder Zeist, 
Amersfoort en Den Dolder.

Van begin april tot september 2008 
wordt gekeken of de proef, inclu-
sief de plaatsing van de informa-
tie-panelen aan de Soestdijkseweg 
en Utrechtseweg, bijdraagt aan een 
betere verkeersdoorstroming op de 
wegen. Na evaluatie van de effecten 
besluit Rijkswaterstaat of de infor-
matiepanelen blijven staan of dat ze 
ook op andere locaties in Nederland 
van nut zijn. 

Filepanelen Soestdijkseweg en Utrechtseweg
Rijkswaterstaat wil in overleg met de gemeente De Bilt en de provincie Utrecht file-informatiepanelen op de 
Soestdijkseweg-Zuid en Utrechtseweg plaatsen als onderdeel van maatregelen om de files op de snelwegen 

tegen te gaan.

Een impressiefoto.

Ditmaal luidde het thema: '100 
Things You Can Only Do In 
Australia'. Er was bewust een keus 
gemaakt uit bezienswaardigheden, 
die een bezoeker nergens anders in 
de wereld kan beleven dan in Down 
Under. Lezers en andere reislustigen 
konden hun stem uitbrengen. 
De grootste barometer ter wereld 
staat opgesteld in het Visitor Centre 
in het West-Australische dorp Den-
mark. Bert Bolle (61) is schrijver en 
was conservator van het voormalige 
Barometermuseum in Maartensdijk 
aan de Dorpsweg, tot hij met zijn 
vrouw Ethne in 1999 naar Austra-
lië emigreerde. Hij nam zijn zelf 
gebouwde waterbarometer mee en 
schonk hem aan de dorpsgemeen-
schap van Denmark waar het echt-
paar inmiddels acht jaar woont.

Rustenhoven
De waterbarometer is de grootste ter 
wereld en is als zodanig erkend door het International Guinness Book of 
Records. De gemeente Denmark bestempelde het instrument als monument 
en gaf het de naam ‘The Bert Bolle Barometer’. Bolle ontwierp en vervaar-
digde de barometer in 1985 als aanzet voor het Barometermuseum, dat hij 
met zijn vrouw stichtte in hun 18de-eeuwse buitenplaats Rustenhoven in 
Maartensdijk. In 2007 bouwde Bolle zijn geesteskind opnieuw op, ditmaal 
als cadeau voor het nieuwe Denmark Visitor Centre waar een speciaal 
gebouwde barometertoren het kloppende hart vormt. De waterbarometer 
bevat meer dan 150 liter water en werkt echt. Iedere zes minuten wordt 
het water omhoog gezogen tot afleeshoogte tien meter boven de grond in 
de torenkamer. Daar krijgt de bezoeker een prachtig uitzicht over het pit-
toreske Denmark dat pal aan de Stille Zuidzee ligt.
Het Denmark Visitor Centre herbergt naast een boekingskantoor een 
galerie met kunst uit de regio, een houtdraaierwerkplaats en een zaal die 
de bezoeker over de vijfentwintig wijngaarden van Denmark informeert. 
Spektakelstuk is de Barometer Tower die in zijn korte bestaan al meer den 
50.000 bezoekers trok. Bolle is trots op de onverwachte erkenning. ‘Dat 
mijn barometer al zo snel tot de Australische Top Honderd zou behoren, 
had ik niet verwacht. Ik vind het een hele eer’.

In 2007 bouwde Bolle zijn geestes-
kind opnieuw op als cadeau voor 
het Denmark Visitor Centre met als 
kloppend hart een speciaal gebouwde 
barometertoren.

Hollandse Waterbarometer 
in de Australië Top Honderd

door Henk van de Bunt

De waterbarometer van de Nederlandse emigrant en voormalige 
Maartensdijker Bert Bolle is tot de Top Honderd bezienswaardigheden 
van Australië verkozen volgens het blad Australian Traveller, waarin 

ieder jaar een lijst van honderd topattracties in het Gemenebest 
Australië, dat zijn onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk op 1 

januari 1901 verwierf. 

Vorig jaar heb ik drie eendjes een 
kontje gegeven. Dat kwam doordat 
moeder eend ongezien vanuit de 
grote vijver vol familie, naar de tuin 
van een der buren was gevlogen. Ze 
had een tuin gekozen tussen twee 
huizen, die toen te koop stonden. 
Waarom? Dat weet ik niet. Heb het 
niet gevraagd. Moeder eend keek 
alsof ze zich afvroeg waarmee we 
ons bemoeiden. Ik vermoed dus dat 
ze even alleen wilde zijn. Dat heeft 
niet lang geduurd want kort daarna 
waren er zeven kleintjes. We hebben 
er als grote mensen vertederd naar 
staan kijken en ons afgevraagd: wat 
nu? Want kleine eendjes kunnen nog 
niet vliegen, dus eskadergewijze 
over de huizen heen, dat was geen 
optie. De eigenares van de tuin belde 
de Gemeente om advies en het ant-

woord was: ‘Wij mogen niet op 
eenden jagen.’ Maar Joop Rosier 
van de Dierenweide zei: ‘Wacht 
maar af, want eendjes hoeven water 
niet te zien om te weten waar het is. 
Zij kunnen het ruiken.’ En ja hoor, 
terwijl wij nog discussieerden of we 
het stel op handen zouden dragen of 
per kruiwagen zouden vervoeren, 
nam moeder eend het initiatief. Zij 
kwekkend voorop en de geel bruine 
wolletjes er waggelend en piepend 
achteraan. 
Tussen hun geboorteplek en hun 
thuishaven lag echter een lange 
weg met vele hindernissen. Zonder 
bewegwijzering vond ze feilloos de 
juiste richting door twee schutting-
deuren, een smalle poort, buurtui-
nen, langs een rijtje huizen en over 
de straat. Als klaar-overs hebben we 

de colonne aan beide kanten afge-
schermd. Maar aan de overkant van 
de straat lag een obstakel. Een aan-
eengesloten trottoirband die hoger 
was dan de wolletjes. Moeder eend 
wipte er op en gaf als een sergeant-
majoor haar orders. Volgens mij 
riep ze dat ze springen moesten en 
warempel, voor het eerst in hun 
leven maakten er vier de hoogte-
sprong. Maar de drie andere dotjes 
keutelden angstig piepend heen en 
weer. Ze durfden niet. Toen trok ik 
de stoute schoenen aan en gaf ze 
alle drie een kontje. Met één vinger 
onder het minieme staartje. Ze ver-
dwenen door de struiken, doken in 
de vijver en zonder bijles zwommen 
alle eendjes in het water. Alsof ze 
dat al jaren deden. 
Binnenkort komen er weer nieuwe 
eendjes en ik hoop maar op zo’n 
zelfde avontuur. Zo’n eentje ben ik.   

Kees Pijpers

Klankbord
Alle eendjes

Boy Tuasuun laat ambtenaren zweten
In heel Nederland waren donderdag 3 april van 11.30 tot 12.00 uur ruim 160.000 mensen op een speciale manier in 
beweging. Op meer dan 1.100 locaties namen zij, onder het motto ‘Heel Nederland beweegt 30 minuten’, deel aan 
een recordpoging om zoveel mogelijk Nederlanders tegelijkertijd te laten bewegen. Met dit evenement, dat onder-
deel was van de Nationale Sportweek, wil het ministerie van VWS het belang van bewegen onderstrepen. 

De gemeente De Bilt nam met bijna veertig 
gemeenteambtenaren aan de recordpoging 
deel. In de Mathildezaal van het gemeen-
tehuis kwamen zij bij elkaar, om onder 
leiding van hun collega Boy Tuasuun, met 
toepasselijke muziek bewegingsoefeningen 
uit te voeren. Publiek werd uitgenodigd 
mee te doen, maar het bleef bij enkele rond-
springende fotografen. Voor De Bilt was het 
de eerste keer dat werd deelgenomen. Het 
bewegen werd ook dit jaar weer op heel veel 
manieren uitgevoerd. Mensen gingen fiet-
sen, wandelen, skippyballen, touwtjesprin-
gen, steppen, kaatsen, fitnessen, kortom 
van alles. De provincie Gelderland leverde 
met ruim 35.000 deelnemers de grootste 
bijdrage. Ludieke acties waren er ook. In 
Breda gingen 6.000 basisschoolkinderen 
touwtjespringen en in Tilburg lunchwandel-
den 2.000 mensen door de stad. [GG] Ambtenaren volop beweging in de Mathildezaal van het gemeentehuis.

In het Visitor Centre is een aparte ruimte voor de grootste uit Maartensdijk 
afkomstige waterbarometer ter wereld.
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Maandag 31 maart zijn de groepen 3 en 4 van basisschool Martin Luther 
King naar de NH-kerk in Westbroek geweest. Via Kunst Centraal (onder-
steunt actief en stimuleert basisscholen en leerkrachten bij het realiseren 
van een cultuureducatieprogramma) waren zij hiervoor uitgenodigd. In de 
kerk werden de kinderen prachtige muurschilderingen en wapenschilden 
getoond. Bij één van die muurschilderingen heeft de schilder een zelfportret 
gemaakt, maar dat is nooit afgemaakt. De kinderen werd gevraagd of zij dat 
portret op school af wilden maken en op wilden sturen. 

Op de Open Monumentendag (zaterdag 13 september a.s.) worden de 
tekeningen tentoongesteld in de kerk van Westbroek. Het is zeker de moeite 
waard om dan te gaan kijken [HvdB].

Op zondag 13 april 2008 wordt om 
16.00 uur een bijz Pameijer (fluit) en 
Erika Waardenburg (harp) spelen een 
programma dat gebaseerd is op een 
van de meest spraakmakende concer-
ten in het Concertgebouw. 
Ruim 50 jaar geleden, op 28 april 
1951, maakte harpiste Phia Berg-
hout en fluitist Hubert Barwahser het 
debuut van het Duo Barwahser-Berg-
hout. Het concert bevatte maar liefst 
vijf premières die door Nederlandse 
componisten speciaal voor hen waren 
geschreven. In Bilthoven komt de 
reprise van dit concert. Het krijgt een 
bijzonder karakter doordat Eleonore 
Pameijer en Erika Waardenburg de 
originele instrumenten van hun grote 
voorgangers zullen bespelen. 

Door lidmaatschap van de Muider-
kring kreeg de soliste van het Biltho-
vense concert, Erika Waardenburg de 
Wurlitzerharp van de legendarische 
harpiste Rosa Spier (1891-1961) in 
bruikleen. Na Rosa Spier werd deze 
harp bespeeld door Rosa’s leerlinge 
en opvolgster in het Concertgebouw 
Orkest, Phia Berghout (1909-1993). 
Erika heeft zich vervolgens verdiept 
in de geschiedenis van de Wurlitzer 
harp. Tijdens die speurtocht trof zij 

in een programmaboekje het debuut-
concert van het Duo Barwahser-Berg-
hout. In samenspraak met de fluitiste 
Eleonore Pameijer ontstond het idee 
om dit programma precies zo uit te 
voeren als destijds, een hommage aan 
hun grote voorgangers.
Eleonore is voor dit project op zoek 
gegaan naar de originele fluit van 
Hubert Barwahser. Na enig speur-
werk kwam zij in contact met de 
weduwe van Hubert Barwahser. De 
Wunderlich fluit is toen door haar aan 
Eleonore geschonken. 

Dit is een concert van Muziekpo-
dium De Bilt, een samenwerkingsver-
band van de Concertcommissie van 
de Biltse Muziekschool, de Stichting 
Kunst en Cultuur De Bilt en het Wal-
ter Maas Huis.

Kaarten voor de voorstelling (à 12 
euro, kinderen t/m 16 jaar 6 euro) zijn 
verkrijgbaar bij de administratie van 
de Biltse Muziekschool, De Kwinke-
lier 47, Bilthoven. Kaarten zijn ook 
verkrijgbaar bij Primera Kees van 
Holland (Winkelcentrum De Kwin-
kelier). Bovendien zijn de kaarten een 
half uur voor de voorstelling verkrijg-
baar aan de kassa.

Erika Waardenburg vond deze foto van het debuutconcert van Hubert Bar-
washer en Phia Berghout.

Bij agrarisch ondernemer Gert Jan 
Westeneng aan de Groenekanseweg 
stond rond half één de teller op plm. 
100 bezoekers.’Het is drukker dan 
in 2005, toen ik ook mee deed’, ver-
telt de enthousiaste Groenekanner. 
Het veehouderijbedrijf heeft ca 50 
melkkoeien en jongvee. Westeneng 
heeft de zaakjes goed voor elkaar. 
Op een schoolbord staat een aan-
tal startvragen geschreven, die de 
informatie-uitwisseling een duwtje in 
de goede richting moeten geven. ‘Dat 
werkt uitstekend’, vertelt Westeneng. 
‘Vragen over de hoeveelheid vocht, 
die een koe per dag tot zich neemt, 

of hoeveel liter melk per dag zij 
produceert, wil men toch beantwoord 
hebben en van het een komt dan vaak 
vanzelf wel het ander’. 
Westeneng heeft daarnaast ook het 
schoolbord inclusief krijt van weleer 
achter zich gelaten, want even verder-
op in de stal produceert een moderne 
laptop een boeiende powerpointpre-
sentatie over het wel en wee van de 
koe, waar voor vooral de jongeren 
grote belangstelling tonen. 

Even verderop aan de Groenekanseweg 
ontvangen Teus en Marja Spelt hun 
gasten. Bij hen hebben zich ook al 

halverwege een zeventigtal belang-
stellenden gemeld. De Speltjes heb-
ben een veehouderijbedrijf met onge-
veer 50 roodbonte melkkoeien en 
jongvee. Op dit moment zijn er rela-
tief veel jonge kalfjes, waar onder 
zelfs een tweeling. Voor belangstel-
lenden is er cake en drinken. Ook 
Teus is tevreden met de belangstel-
ling: ‘Vanmorgen dacht ik met al die 
regen wordt het niks, maar het is me 
meer dan 100 % meegevallen. Er 
komen er heel veel rechtstreeks van 
collega Gert Jan Westeneng. Nee tot 
nog toe is het de organisatie meer dan 
waard gebleken’. 

Gert Jan Westeneng: ‘Vragen over de hoeveelheid vocht, die een koe per 
dag tot zich neemt, of hoeveel liter melk per dag zij produceert, wil men toch 
beantwoord hebben.

Boerderij inspireert
door Henk van de Bunt 

De boerderij is een inspirerende omgeving voor iedereen, jong en oud. Er valt veel te zien, te leren en te 
beleven. Zo bleek ook zaterdag jl. weer eens. LTO Nederland afdeling Maartensdijk e.o. organiseerde een 

open dag bij 5 agrarische ondernemers in deze regio. Tussen 10.00 en 16.00 uur was iedereen welkom op deze 
bedrijven. Ondanks het minder goede weer was de belangstelling goed te noemen.

Topconcert herleeft in 
Bilthoven

Zo ook op de Grothelaan, waar 
wekelijks een tiental mensen elkaar 
treft in het huis van Jopje Bakker en 
Johan Havenaar. Het zijn de Shake-
spearsingers die geestdriftig bezig 
zijn een deel van het muzikale fun-
dament van een Midzomernachts-
droom in de steigers te zetten. Onder 
leiding van meewerkend ‘voorman’ 
Jopje, daarbij af en toe geassisteerd 
door Heleen Kalisvaart, studeren 
Baldine, Gislind, Jonny, Marilyn, 
Pauline, Cor, Eugéne, Frank, Johan 
en Paul naarstig op een bezielde 
interpretatie van werken van tijdge-
noten van Shakespeare. Het karak-
ter van sommige van de liederen 
is enigszins gewaagd en dat trekt 
natuurlijk een behoorlijke wissel op 
het inlevingsvermogen van de Groe-
nekanse zangers. Wat dit optreden 

voor de zangers verder bijzonder 
maakt is dat niet alleen een vocale 
prestatie wordt gevraagd maar dat 
ook de choreografie en aankleding 
van het geheel een belangrijke rol 
speelt. Recent is dan ook een begin 
gemaakt met oefenen van de com-
binatie zang en beweging (zie foto). 
Voor de houten klazen (en klazin-
nen) onder de vocalisten is ook 
dit natuurlijk een fikse kluif. Maar 

met nog 3 maanden te gaan en 
de leergierige instelling die deze 
groep kenmerkt komt dat allemaal 
vast goed. Inmiddels zijn de zangers 
ook ‘in het pak genaaid’ (d.w.z. 
door de costumières onder handen 
genomen) en dus is de weg terug 
afgesneden. Ook deze ploeg zal de 
eerste week van juli schitteren in 
een aantal weergaloze Midzomer-
nachtsdromen! [FK]

Shakespeare singers in full swing.

Het vijfde seniorenteam van korf-
balvereniging DOS uit Westbroek 
heeft tijdens het inhaalweekend in 
de zaalcompetitie alsnog het kam-
pioenschap binnengehaald.
Dit gebeurde echter niet door zelf in 
actie te komen. Tegenstander RDZ 
6 uit Zeist kwam voor de tweede 
maal dit seizoen niet opdagen. Een 
beetje een domper voor de spelers 
aan het einde van een zeer goed 
verlopen zaalseizoen. Er werd toch 
nog maar een foto gemaakt, met de 
spelers en de coach.

DOS 5
kampioen Voor monumentendag

De Shakespearesingers raken op dreef
 
Het Shakespeareproject in Groenekan komt geleidelijk in een hogere versnelling. Inmiddels treft men overal 
groepjes dorpsgenoten aan, bezig met de productie van de puzzelstukjes die straks te samen een weergaloze 

voorstelling zullen vormen. 



PERSONEEL GEVRAAGD

Gevraagd, hulp in de 
HUISHOUDING voor 2 à 3 uur 
p/wk. Westbroek. Inl. Henny 
Hoveling. Tel. 06-53131199

Wie wil een oudere dame in 
M’dijk 1 ochtend in de week 
HELPEN in de huishouding? 
Tel. 06-46336263

KAPSTER aan huis Kinky-
Kappers gecertificeerd knip-
pen-Föhnen €15,-. M’dijk, Holl. 
Rad. Hilv. Tel. 06-11010026

Wij zijn erg blij met onze mooie, 
zeer goed verzorgde woning 
aan de Vuursche Dreef. Onze 
hulp krijgt een kindje en wij 
zijn (ter vervanging van haar) 
op zoek naar iemand die ons 
enthousiast 1 dag in de week 
wil helpen om het SCHOON 
TE HOUDEN. Wij waarderen 
uw reactie op 035-5772013

PERSONEEL AANGEBO

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

DIVERSEN

VERLOREN: plastic bus 
met telefoon, leesbril en 
gereedschap. Gevonden? Bel 
0346-211862

Gratis af te halen: Jaarg. Gr. 
als duinen geb 1984 t/m 1994; 
verzamelb.: 1995 t/m 2000. Tel. 
0346-212121.

Originele KAART nodig voor 
een verjaardag, feest, verhui-
zing, etc.? Laat voor €45,- 
een kaart ontwerpen! Bel 
06-14899946 voor meer info 
(na 18.00uur)

GARAGEVERKOOP zat 19 
april 10.00-15.00 uur curi-
osa speelgoed serviesgoed. 
Achterw. weg 50 M’dijk

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

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

Outlet vloerbedekking , 
prijzen v.a. € 5,00 per m2 , 
www.mevoshop.nlof bel 
06-30186342

 De Vierklank 14 9 april 2008

4 Hardhouten BISTRO-
STOELTJES. €100,-. Tel. 
0346-212881 / 06-24721434

6 eiken eetkamer STOELEN 
i.z.g.s. €125,-. Tel. 
0346-212766

Toiletrolhouder-, wc-borstel-
houder- en ramenzeemlaaf 
samen voor €50,-. Reageren via 
mail diaan.7@casema.nl

Kantoorstoel met armleunin-
gen, in hoogte verstelbaar. 
€40,-. Eiken kapstok. €25,-. 
Tel. 030-2205540

Bijzonder mooi handgemaakte 
hobbelpaard met manen en 
staart van echt paardenhaar. 
€45,-. Massief eiken 8 kantige 
salontafel met 4 laden i.z.g.s. 
€30,-. Tel. 030-2205540.

1 Pers. slaapzak d. blauw met 
ruit 190x70 cm. polyester/vis-
cose/polyamide lichtgewicht. 
€20,-. Tel. 0346-212492.

Houten tafeltje (voor lectuur) 
met 2 tableaus 63x33x40 cm. 
€10,-. Rond houten tafeltje 
met onderblad Ø53 cm 35 
cm hg., 3 d. bruine €10,-. Tel. 
0346-212492.

Hoofdkussen nw. in zak 
60x70cm. 800gr, holle vezels 
katoenen hoes. €7,50. Tel. 
0346-212492.

Twee bedden vormen samen 
één stapel(bed) van hout. 
Zeer degelijk. €50,- p.s. Tel. 
0346-282516

Donkerblauwe stag, hoc-
keysticktas. €10,-. MMHC 
Voordaan Hockey-polo maat L. 
€10,-. Bel 0346-282516

TE KOOP GEVRAAGD

Gevr. ansichtkaarten van 1900 
t/m 1950 in albums met prach-
tige kaarten, per album. €300,-. 
Losse kaarten ook leuke prij-
zen. W. v. Keulen Verzamelaar. 
Tel. 0346-211209.

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

AUTO’S/MOTOREN

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

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

✄ 

Diversen

Personeel Aangeboden

Personeel Gevraagd

Auto's/Motoren

De Vierklank zoekt met spoed een bezorg(st)er voor Lage 
Vuursche. Bel 0346-211992

VOLVO S40 Automaat te koop van Volvo medewerker S40 
2.4 140pk momentum zilver zwart/leder 10500km, 03-2006. 
Navigatie, alarm ECC Radio/CD nw: €42.130,- nu voor €25.950,-. 
Tel. 035-5771587.

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

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

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

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

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

Gek van auto’s? Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Kom 
bij ons werken! Kijk voor de uitgebreide functie omschrijving op 
onze website www.wta4x4.nl of bel 030-2431153/06-20396158 

Adverteren 
in de Vierklank!

Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92

Volksdansers 
sluiten af

Vrijdag 11 april is het alweer zover; na een seizoen 
hard oefenen zijn de volksdansers er klaar voor om 
een voorstelling te geven in de groene Daan. 

Onder leiding van Else Teunissen wordt het weer 
een echt feest. Aanvang van de voorstelling is om 
19.00 uur in de Groene Daan en de toegang is gratis. 
Dus ouders, oma’s, opa’s, zusjes, broertjes en andere 
belangstellenden: ………welkom op het slotfeest van 
de volksdansers!! Informatie Coby Merkens, tel 0346 
212653.

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

Voetbaltoernooi Sojos
Net als ieder jaar organiseert het jongerenwerk in 
Maartensdijk (Sojos) i.s.m. Sport Mee De Bilt weer 
een wijkvoetbaltoernooi voor jongeren tussen de 14 
en 18 jaar. Het toernooi vindt plaats in de meivakantie 
en wel op vrijdag 2 mei tussen 12.00 en 17.30 uur.
Dit jaar vindt het toernooi plaats bij voetbalvereniging 
FC De Bilt in Bilthoven. De teams bestaan minimaal 
uit 6 en maximaal uit 8 personen met minimaal 1 
begeleider. Gespeeld wordt 6 tegen 6 op een half veld 
met kleine doelen. 
Heb je zin om mee te doen (het toernooi is nadrukke-
lijk ook bedoeld voor meiden!), meld je dan snel aan 
(voor 20 april). Deelname is gratis! Dus ben je tussen 
de 14 en 18 jaar, dan kun je je als team of als individu 
inschrijven via emailadres sojos_sjjm@hotmail.com . 
Vermeldt hierin je naam, leeftijd, telefoonnummer en 
of je je met een team aanmeldt of individueel (je kunt 
dan met een incompleet team meedoen). Heb je nog 
verdere vragen, bel dan met Joey op 06 17449407.

Snelcursus Spaans in Sojos
Sojos wil de jeugd van Maartensdijk en de Bilt een 
stoomcursus Spaans aanbieden. Deze cursus zal wor-
den gegeven door Pablo. Pablo komt uit Spanje en is 
daar jongerenwerker. Hij werkt daar vooral in pro-
bleemwijken en doet er ook onderzoek naar.
Pablo is nu al een jaar in Nederland. Hij geeft op scho-
len Spaanse lessen. Zijn lessen zijn net even anders 
dan wanneer je les zou volgen op een opleiding. Pablo 
werkt vooral met praktische oefeningen. Zo zet hij 
de leerlingen gelijk in een rollenspel situatie en laat 
de leerlingen met elkaar uitproberen wat ze hebben 
geleerd die dag. Hij meent namelijk dat de praktijk 
vaak afwijkt van wanneer je alleen vanuit een boek 
leert en de grammatica onder de knie moet krijgen. 
Buiten op straat wordt namelijk ook vaak ‘slang’-taal 
gebruikt. 
Pablo wil 10 keer op zaterdag middag van 16.00 tot 
17.30 uur in Sojos zijn Spaanse lessen geven. De 
kosten zijn 1,50 euro per les (15 euro in totaal, te 
voldoen aan het begin van de lessenreeks). Inschrij-
ven kan rechtstreeks bij Sojos, tel. 0346 210337 (evt. 
inspreken op het antwoordapparaat) of per email naar 
sojos_sjjm@hotmail.com. Beide onder vermelding 
van naam, leeftijd en telefoonnummer. De eerste les 
is op 19 april.
 
Hockeyclinic bij Sportbus 
Aanstaande donderdag 10 april zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrij-
ken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 

15.15 uur en 17.00 uur. Deze week is er een speciale activiteit bedacht en wel 
een hockeyclinic. Hiervoor zal er speciaal een tophockeyer aanwezig zijn om de 
kinderen de basistechnieken van het hockey bij te brengen
De sportbus bevat verder allerlei spelmaterialen, die door de kinderen en de 
oudere jeugd gratis en onder begeleiding van Marlon gebruikt kunnen worden. 
Denk bijvoorbeeld aan allerlei balspellen, maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. 
Bij slecht weer zijn de kinderen welkom in Sojos waar het sportbus team een 
alternatief programma zal aanbieden..

Party Train Westbroek
Vrijdag 11 april is het weer tijd voor de maandelijkse jeugddisco (14 t/m 18 jaar) 
in het dorpshuis van Westbroek, ‘Party Train’ genaamd. Tussen 20.00 en 00.00 
uur kun je weer flink uit je dak gaan op de dansvloer. Vaste bezoekers weten 
inmiddels hoe vet cool het kan zijn in Westbroek !! 
De avond is echter wel alleen toegankelijk voor inwoners van de gemeente de Bilt 
en dit moet je kunnen aantonen middels een geldig legitimatiebewijs. De entree 
bedraagt 2,50 euro voor mensen met een pasje. Heb je geen pasje, maar word je 
geïntroduceerd, dan betaal je 3,50 euro.
Just be there! Oh ja, en check out de website van de Party Train avonden en kijk 
of je jezelf terug kunt vinden op een foto, of vraag een nummer aan bij de DJ’s. Je 
vindt ons op http://partytrain.come2me.nl Je kunt de site ook bereiken via www.
freewebs.com/sojos1.nl !!!

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 16 april zijn alle basisschoolkinderen vanaf 6 jaar weer welkom 
op de tweewekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. Er wordt uiteraard 
weer een superleuk programma aangeboden door Guner, de tijdelijke vervanger 
van Hassan. Uiteraard zijn ook de vaste vrijwilligers weer van de partij. Deelname 
aan de middag is gratis. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. 
De erop volgende middag is weer op woensdag 7 mei.

Donderdag 17 april geen inloop
In verband met de jaarlijkse uitwisseling van Groenhorstleerlingen met leerlingen 
uit het Poolse Mieciesco en het daarvoor georganiseerde slotfeest op donderdag 
17 april zal er op die dag geen inloop zijn in Sojos.
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Bij tennisvereniging Het Kraaienveld 
in Westbroek kun je zowel in de 
zomer als in de winter tennis spelen 
op de kunstgrasbanen. De club orga-
niseert daarom een wintercompeti-
tie. In de categorieën damesdubbel, 
gemengd dubbel en herendubbel zijn 
tussen november en april poulewed-
strijden afgewerkt. De besten moch-
ten optreden in de finalewedstrijden 
op 30 maart. De damesdubbel Irma 
Sinke en Teuni Böcker versloeg al 
in de voorwedstrijden alle tegenstan-
ders. Zij waren al voor de finaledag 
kampioen.

Het gemengd dubbel Irma Sinke en 
Rob Fokker moest er nog een finale 
voor spelen. Met 6-2 6-3 versloegen 
zij Susan Klaase en Huib Stekelen-
burg in een regelmatige wedstrijd. 

De herendubbelfinale ging ook tussen 
twee ongeslagen teams: Gert Dijkstra 
en Jan Maasen versus Jan Overeem 
en Rob Fokker. In een mooie wed-
strijd met wisselende kansen wonnen 
Dijkstra en Maasen in drie sets. De 
setstanden waren 4-6 6-3 en 6-2.

Dezelfde middag werd het traditione-
le openingstoernooi gespeeld, waarin 
vooral de gezelligheid telt. Zestien 
spelers waren fanatiek op de baan, 
maar vriendelijk in het clubhuis. Het 
weer werkte, tegen alle voorspel-
lingen in, goed mee. Onder droge 
omstandigheden en soms onder een 
waterig zonnetje werden alle wed-
strijden achter elkaar afgewerkt.

Op 5 april werd de start van het sei-
zoen nog een keer extra onderstreept 

met een kennismaking voor nieuwe 
leden en een tennisclinic. Dit keer 
gooiden de weergoden roet in het 
eten. Om half twee begon het hard te 
regenen en het hield gedurende twee 
uur niet op…
De organisatoren moesten de clinic 
helaas afgelasten. Aan het eind van 
het seizoen wordt een nieuwe poging 
ondernomen.

Het goede nieuws is dat zich ondanks 
de regen 12 aanstaande leden (7 
jeugdleden en vijf volwassenen) 
meldden. Het Kraaienveld heeft nog 
ruimte voor beginnende leden. Het 
bestuur nodigt daarom alle geïnteres-
seerden in Westbroek, Tienhoven en 
naast omgeving op om contact op te 
nemen met ledenadministrateur Teuni 
Böcker (0346 281510). 

Een gezellige drukte in het clubhuis van Het Kraaienveld tijdens het
openingstoernooi 2008.

Iedereen heeft ze wel eens gezien 
en gehoord: grote glimmende kope-
ren blaasinstrumenten, die in een 
orkest of op straat luid van zich 
laten horen. Maar dat deze trom-
petten, hoorns, trombones en tuba’s 
ook intiem en melancholiek kunnen 
klinken weet niet iedereen. Ervaar de 
andere koperklank in ‘het koper in 
de kamer(-muziek)’. U hoort bekend 
en onbekend werk, uitgevoerd door 
ensembles van één tot vier blazers 
met begeleiding, muziek van droe-
vig zacht tot vrolijk schetterend. Het 
geheel onder leiding van de docen-
ten Martin de Boer en Bas van der 
Werff.
Maandag 14 april wordt een avond 
gehouden met als thema Klezmer-
muziek. Leerlingen van Kees Paa-
sen (viool), Frank Linschoten (cello) 

en Jolanda de Koff (klarinet) spelen 
Jiddische feestmuziek, waarin een 
lach en een traan dicht bij elkaar lig-
gen. Oorspronkelijk werd klezmer 
gespeeld door de klezmorim, muzi-
kanten die door Oost-Europa trekken 
en in elk gebied iets van de lokale 
muziekcultuur oppikten. Zo werd 
klezmer een smeltkroes van diverse 
muziekstijlen. De muziek vond haar 
weg naar Amerika, waar ze hoogtij 
vierde rond de jaren dertig. In de jaren 
zeventig werd de klezmermuziek her-
ontdekt, waarna ze vanuit Amerika 
weer naar Europa overwaaide. Door 
de verschillende invloeden is deze 
muziek zeer inspirerend om naar te 
luisteren.

Beide avonden is de aanvang om 
19.30 uur en is de toegang gratis.

De Salvomeiden wisten wat er op het 
spel stond en hebben zich weer eens 
van hun beste kant laten zien. In een 
uiterst boeiende wedstrijd wist het 
jeugdige team de meer ervaren tegen-
stander de baas te blijven. Wat vooral 
indruk maakte is dat ook veelvuldige 
positiewisselingen geen invloed had-
den op het spelniveau. Omdat het 
damesteam maar over zeven speel-
sters beschikt (!) moeten de speel-
sters op andere posities inzetbaar zijn. 
Buitenspeelsters die op het midden 
spelen, spelverdeelsters die op de 
aanvalspositie moeten spelen. Het 
gebeurt allemaal met behoud van 
prestaties. 
In de gehele wedstrijd ging het spel 
gelijk op. Sovoco had duidelijk 
moeite met het enthousiaste spel van 
Salvo. Aanvallend ging het goed en 
hielden de teams elkaar in evenwicht. 
Bij Salvo waren er geen zwakke 
plekken. Bij de tegenstander waren 
niet alle posities even goed bezet. 
Daardoor was het aanvalsspel voor-
spelbaar en kon Salvo zich daar op 

richten en via goed verdedigen de 
aanval overnemen. 
Spelverdeler Martine Dank speelde 
een prima wedstrijd. Zij verdeelde 
het spel over alle posities zodat alle 
aanvallers hun aandeel hadden in het 
goede resultaat. Nadat de eerste twee 
sets gewonnen waren met resp. 25-21 
en 25-23 liep het in de derde set wat 
minder. Sovoco haalde nog eens alles 
uit de kast en wist Salvo te verschal-
ken met 22-25. Daar de meiden per se 
de vierde positie wilden overnemen 
van de tegenstander knokten ze voor 
elke bal en imponeerden daardoor 
het Sovocoteam, dat veel fouten ging 
maken. Het jeugdig enthousiasme en 
een geweldige inzet wat tot zeer spec-
taculaire verdedigingsacties leidde 
brachten Salvo de setwinst met 25-22 
en de overwinning met 3-1.

Vrijdag 11 april spelen de meiden 
tegen nummer drie Gemini in Hil-
versum. De wedstrijd start om 12.30 
uur en wordt gehouden in sporthal 
Arena. 

Salvobeloften klimmen 
naar de vierde plaats

Het jeugdige damesbelofteteam van Salvo heeft zich naar de vierde 
positie gespeeld door in een rechtstreeks duel concurrent SoVoCo

uit Soest met 3-1 te kloppen. Hierdoor hebben beide teams
van positie gewisseld. 

Veregende clinic
Met twee spannende finales en een leuk toernooi verdreef tennisvereniging Het Kraaienveld in Westbroek 

de winter. Ter gelegenheid van het lustrumseizoen 2008 werd een week later ook nog een tennisclinic 
georganiseerd. Die verregende helaas.

Muziek met thema
De Biltse Muziekschool houdt geregeld presentaties met een thema. Leerlingen van de muziekschool 

treden dan voor het voetlicht met een speciaal programma. Op donderdag 10 april is er een presentatie 
van leerlingen trompet, hoorn, trombone en tuba (koperblaasinstrumenten) en op maandag 14 april spelen 

leerlingen viool cello en klarinet Klezmermuziek.

Voordaan kende in Tilburg een blik-
semstart. Na drie minuten werd een 
strafcorner geforceerd en door Rik 
van Doesburg direct binnen gesleept, 
0-1. Het had even later zelfs 0-2 kun-
nen staan maar Derek Hazenberg 
tikte van dichtbij de bal langs de 
verkeerde kant van de paal.
Helaas was de voorsprong van 
Voordaan van korte duur. De eer-
ste strafcorner van Tilburg na zeven 
minuten trof, weliswaar via de uit-
loper, ook doel. Tilburg topscoorder 
Wouter Hermkens maakte zijn 24ste 
van het seizoen: 1-1. Kort daarna 
werd het zelfs 2-1 door een omstre-
den strafbal. De scheidsrechter meen-
de een opzettelijke overtreding te 
hebben gezien en kende een strafbal 
toe. De Argentijn Lucas Villa maakte 
dankbaar gebruik van dit buitenkans-
je. Zo stond na 10 minuten al een 
2-1 stand op het bord. Een stand die 
tevens de ruststand was.

Na rust een feller Voordaan. De 
woorden van Voordaan coach Rob 
Haantjes hadden blijkbaar effect. Een 
misverstand echter in de groenekanse 
verdediging over een vrije slag lever-
de Tilburg een snelle counter op. Oog 
in oog met keeper Wytse Engelsman 
miste Joep van der Loo niet 3-1.
Voordaan wierp vervolgens alle 
schroom van zich af en zette Til-
burg onder druk. Enkele veldkan-
sen met backhandslagen waren het 
resultaat maar helaas viel de aan-
sluitingstreffer niet waardoor Tilburg 
3-1 de eindstand was. Door de veras-
sende 4-6 overwinning van Pinoké 
op Kampong staat Voordaan nu op 
de twaalfde plaats die ‘recht’ geeft op 
rechtstreekse degradatie.

Voordaan middenvelder Stijn Strij-
bosch die weer terug was op de club 
waar hij hockeyspelletje heeft geleerd 
speelde een prima wedstrijd: ‘Leuk 

om weer terug te zijn hier. Ik speelde 
een mindere eerste helft maar de 
tweede helft ging best lekker. Helaas 
hebben we geen punten gepakt. Til-
burg was vandaag niet goed maar we 
dwingen het simpelweg zelf onvol-
doende af.’ 

Coach Rob Haantjes treurt niet om de 
laatste plaats: ‘Het positieve is dat we 
nu weten wat we moeten doen om te 
handhaven: winnen! We hoeven niet 
meer na afloop te kijken wat Pinoké 
heeft gedaan en hopen op verlies. Het 
is nu volle bak de laatste vier wed-
strijden. Het zit er echt in maar we 
moeten er wel helemaal voor gaan.’

Het komend weekend wordt een 
dubbel gespeeld. Vrijdag 11 april 
speelt Voordaan thuis tegen SCHC 
dat volop in de race is voor één van 
de play off plaatsen. Zondag wacht de 
uitwedstrijd tegen HGC.

Voordaan dwingt te weinig af!

Het is de korfballers van het West-
broekse DOS zaterdag 5 april net 
niet gelukt om de ongeslagen kop-
loper Vriendenschaar uit Waddinx-
veen puntverlies te bezorgen. In de 
laatste competitiewedstrijd van het 
zaalseizoen 2007-2008 en in een 
wedstrijd waar niets meer op het 
spel stond maakten beide ploegen er 
een mooi korfbalgevecht van.
DOS startte fel en creëerde goed 
ruimte en diepte in de vakken. Hier-
door maakte zij het de verdediging 
van de gasten moeilijk om pressie 
te spelen in de verdediging. De 
hierdoor gecreëerde kansen werden 
op mooie wijze afgemaakt zodat er 
een gelijkopgaande wedstrijd ont-
stond. Met een 11-10 voorsprong 
voor DOS gingen de beide ploegen 
rusten, waarbij in de rust de nadruk 
werd gelegd op het continueren van 
het aanvalsspel en het geconcen-

treerd blijven verdedigen van de 
tegenstander. Ook in de tweede helft 
wijzigde het spelbeeld niet, de wed-
strijd bleef tot op de laatste minuut 
in evenwicht en werd uiteindelijk 
beslist door twee scheidsrechtelijke 
beslissingen in het voordeel van de 
gasten waardoor de eindstand op 
17-19 werd bepaald. Al met al een 
goede laatste wedstrijd voor DOS, 
waar zowel vriend als tegenstan-
der het er mee eens was dat een 
gelijkspel meer op haar plaats was 
geweest.
Vanaf nu gaan de korfballers zich 
weer voorbereiden op de tweede 
helft van de veldcompetitie waar 
voor DOS op 26 april de eerste 
competitie wedstrijd tegen Huizen 
op het programma staat. Deze wed-
strijd begint om 15.30 uur op het 
veld aan de Prinses Christinastraat 
in Westbroek.

DOS kan niet stunten



Deze maand:

Heldere Kippensoep
*

Boeuf Stroganoff
*

Soesjes met warme chocoladesaus
€ 17.50

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten

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

Zondag : 15.00 – 22.00 uur

Bistro De Egelshoek

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

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
17-4

Do.
10-4

9,50

9,25

Kangoeroe striploin met 
pepersaus

½ kip, met frietjes en sla

Woe.
16-4

Woe.
09-4

9,25

9,95

Gebakken zalmmoot met 
kruidenrijst

Gegrilde tonijn steak

Burgemeester Arjen Gerritsen opende 
vrijdagavond de expositie. Hij ver-
telde voor de eerste, maar zeker niet 
voor de laatste keer in de Werkschuit 
te zijn. Gerritsen was trots op de 
Werkschuit en gaf aan dat dergelijke 
voorzieningen onmisbaar zijn voor en 
een positieve bijdrage leveren aan het 
woon- en leefklimaat in een gemeen-
te. Met het schrijven van de woorden 
‘Kunst-werk-schuit’ op een flip-over 
(de woorden horen bij elkaar en zeg-
gen iets over elkaar) verrichtte de eer-
ste burger de officiële openingsdaad.

Werkschuit
Het kunsteducatief centrum de Werk-
schuit is al sinds eind jaren ‘50 actief 
in de regio. De ‘Werkschuit De Bilt/

Zeist’ ontstond in 1987. In de daar-
opvolgende jaren ontwikkelden de 
volwaardige vestigingen in De Bilt 
en Zeist. Samen dienstbaar voor de 
inwoners uit de gehele regio. Intussen 
is de Werkschuit één kunsthistorische 
naam, die in de beide gemeenten met 
trots in ere wordt gehouden. 

De Werkschuit De Bilt/Zeist ontvangt 
wekelijks 1600 deelnemers om kunst-

lessen te volgen. De leeftijden van 
onze cursisten variëren van 4 tot 
80 jaar. Het lesaanbod omvat ruim 
125 cursussen en is onderverdeeld 
in beginners- en vervolgcursussen. 
Hierin staan de beeldende kunsten, 
toneel, dans- en audiovisuele kunsten 
centraal. De begeleiding daarvan is in 
handen van ruim dertig kunstenaars-
docenten, opgeleid aan kunstacade-
mies of conservatoria. 

Mooie expositie cursisten Werkschuit
door Henk van de Bunt

Op de Werkschuit in De Bilt wordt door enthousiaste cursisten werk van een hoog niveau gemaakt. Meer dan 
50 prachtige beeldhouwwerken, keramiek en schilderijen in diverse technieken waren er te zien tijdens de 

expositie ‘Werkschuitwerk 2007 - 2008’, welke het voorbije weekeinde in De Werkschuit aan de Beatrixlaan 
in Bilthoven werd gehouden.

Burgemeester Gerritsen laat zich door directeur Ad van Strien bijpraten over 
‘Onder Ons’, olieverf op doek van Carien Bouwer.

Adrie van Reenen, Alice Plantinga, 
Anja Metselaar, Jannie Rigter, Han-
neke de Groot, Marjan Oelderik, 
Petra Vleeshakker, Harry van de 
Berg, Karel de Jong, Kees Mul 
en Ronald Hetharia hebben onder 
leiding van regisseur Hein Dik 
Barendsen en met hulp van veel 
vrijwilligers anderhalf jaar gewerkt 
aan deze vrolijke cabaretvoorstel-
ling. 

Stripz
De toneelzaal van de Vierstee was 
iets kleiner gemaakt om een intieme 
zaal te creëren. Het decor was meer 
dan alleen het podium. Ook de zaal 
was hierin meegenomen. Licht en 
geluid waren op een professionele 
manier geregeld. Aan de kleding 
en het make-up was veel aandacht 
besteed. De stripfiguren waren dui-
delijk herkenbaar: Superman, Jan-
sen en Jansen, Suske en Wiske, 
Kuifje, Popey, Wilma, tante Sido-
nia, Spiderman en Luckey Luck. 
Ook de taal was aangepast aan deze 
stripfiguren. 
Duidelijk was dat onze zuiderbu-
ren daar toch wel meesters in zijn. 
Gestript werden onderwerpen als 
nagelbijten, jongeren en Sojos, 
puberdochters. Maar ook de inbur-
geringplicht en het broeikaseffect 
kwamen aan bod. Maartensdijk 

werd Dijk aan Zee met ergens op een 
terp, de man met zijn vooruitziende 
blik en genoeg alcohol. Zó slim een 
persiflage op de met een verborgen 
camera opgenomen gesprekken met 
JvdS, was een absolute uitblinker 
in de voorstelling. Kees en Ronald, 
alias Barney en Fred, zaten in een 
Flintstonesauto en Karel, de beden-
ker en schrijver van deze act, had 
hierbij een geheel eigen inbreng. 
Het verhaal ging over de aanleg 
van een golfbaan en de insinuaties 
liepen mooi in elkaar over. De spie-
gel werd voorgehouden, het zou 
maar zo kunnen. Barney als project-
ontwikkelaar vertelde vaak dat het 
geheel zó slim in elkaar zat. Zelfs 
met de dassen was een afspraak 
gemaakt: zij mochten er blijven 
wonen en er werden zelfs 18 holen 
voor ze aangelegd!

Een aanrader 
De voorstelling is nog te zien op 
11, 12, 18 en 19 april. De zaal 
gaat telkens open om 20.15 uur en 
om 20.30 uur begint de voorstel-
ling. Kaarten kunnen op werkdagen 
gereserveerd worden tussen 19.00 
en 21.00 uur bij Nel van Milderd 
(telefoon 0346 210308) of Mieke 
Dalmeyer (telefoon 0346 211462). 
Aan de kassa is slechts een beperkte 
kaartverkoop.

JOP bijna klaar
De JOP, de veelbesproken Jongeren Ontmoetings Plek voor Groenekan 
nadert haar voltooiing. Bij de Wilde Metaal in Maartensdijk wordt momen-
teel de laatste hand gelegd aan dit object. Het is een bijzondere constructie 
geworden, ontworpen door Philip Somers, de Groenekanse siersmid die een 
atelier heeft in Westbroek. De JOP is uitgevoerd in dik roestvrij staal en kan 
dus wel tegen een stootje. De vorm is ovaal. Hij is aan één zijde open. In 
de wanden zijn sleuven golvend uitgefreesd. Als de mensen van De Wilde 
klaar zijn wordt het object voorzien van felle kleuren. Over enige tijd kan 
het dan geplaatst worden in Groenekan bij de Kastanjelaan en de jeugd bezit 
nemen van ongetwijfeld één van de mooiste JOP’s van Nederland. [MN]

Première Stripz
door Marijke Drieenhuizen

Stripfiguren die Maartensdijkse misverstanden strippen tot op het bot. 
De ene keer hilarisch, dan weer ontroerend. Afgelopen weekend is de 

nieuwste voorstelling van Sojater in première gegaan. 

Afgelopen weekend is de nieuwste voorstelling van Sojater in première 
gegaan. 

Directeur Gerben De Wilde (r) met medewerker Dirk Nupoort in de bijna 
voltooide JOP.

Werk van Maartensdijker 
Peter van der Krogt. 

De kunstenaar zegt daar zelf over:
‘Het beeld is ontstaan, doordat ik 
al langer geboeid was door bewe-
ging. In dit werk gaat het om twee 
menselijke figuren, gereduceerd tot 
lijnen. Zij komen van een staande 
houding, via een halve draai om 
hun as, in een lotushouding. Door 
het open karakter van het materiaal 
wordt die beweging in alle onder-
delen 'tegelijkertijd' getoond. 
In de beleving van de toeschouwer 
is dat waarschijnlijk allemaal niet 
van belang. Het werk is mooi om 
naar te kijken en wordt het sterkst 
beleefd, als je er omheen loopt.

300 gr.      4,49
Proeftijd voor ons huismerk

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Verse
Kabeljauw filet
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