
Het Recreatiegebied Ruigenhoek ligt 
tussen U trecht Noord en Groenekan. 
O m precies te zijn tussen de Rui-
genhoeksedijk, de K anonsdijk en het 
Gagelbos, de Noordelijke Randweg 
in U trecht en de K on. W ilhelminaweg 
in Groenekan. Het beslaat een gebied 
van 70 hectaren. Er zijn geasfalteerde 
wandel- en fietspaden aangelegd met 
een lengte van vijf kilometer. Er zijn 
verharde wandelpaden en verharde 
graspaden gemaakt. Aan het begin 
van de K on. W ilhelminaweg in Groe-
nekan, ongeveer aan de overkant van 
het zwembad, is een grote parkeer-
plaats gekomen. Vanuit daar, maar 

ook op andere plaatsen rondom, is het 
grote gebied toegankelijk gemaakt. 
O p de borden kun je zien dat je er ook 
mag vissen en kanovaren.

Stilte
W e hadden gehoopt op zaterdag een 
officieel ceremonieel bij te kunnen 
wonen. M aar Jos van Beem van 
Recreatieschap M idden Nederland 
had eerder al verteld dat de opening 
op zaterdag nog niet officieel en fees-
telijk zal zijn, maar dat alleen de hek-
ken zullen worden weggehaald. ’W e 
willen de mensen niet langer laten 
wachten maar nu al toegang verlenen’, 

zei hij. ‘Pas in het najaar gaan we iets 
feestelijks en officieels doen met de 
overdracht.‘ Dus zijn we op vrijdag 
eens gaan kijken. De hekken blijken 
al weg te zijn. Er ligt een wijds gebied 

in totale stilte met waterpartijen en 
bruggetjes. Een groepje koeien graast 
en een vloot eenden zoekt de sloten 
af. De zwaluwen dansen er vogelvrij. 
Er staan bankjes om uit te rusten. Fort 
Ruigenhoek ligt verscholen achter 
bomen. In de verte steken net een 
paar U trechtse flats boven de bomen 
uit. O p twee maal twee fietsers na is 
er geen mens te zien. 
 
P lannen
Z aterdag blijft de parkeerplaats leeg 
maar in de verte wandelen en fietsen 
kleine groepjes bezoekers. Er rijdt 
een meisje op een paard. Er gaat daar 
nog veel meer gebeuren. Er komen 
picknicktafels en een fietscrossplek 
voor kinderen. Volgend jaar komt er 
een skatebaan, een toiletgebouw, een 
forellenvijver en een oefengolfbaan 
bij, die voor iedereen toegankelijk is. 
Die oefengolfbaan van 15 hectaren 
is gepland achter de laatste wonin-
gen aan de K on. W ilhelminaweg in 
Groenekan. De bewoners vertellen 
dat er tussen de baan en de huizen 
een brede waterpartij van 40 meter 
komt om te ver geslagen ballen af te 
remmen. M aar voor de baan, die ook 
de kosten moet opbrengen voor het 
onderhoud van de andere voorzie-
ningen zijn de vergunningen nog niet 
rond en de bestemmingsplannen nog 
niet gewijzigd. Die zijn dat ook niet 
voor de vijver. 

G eteisem
De bewonerscommissie is al heel 
lang fel tegen vooral de golfbaan die 
door een particuliere ondernemer zou 
worden geë xploiteerd. M aar de eer-
ste geï nteresseerde heeft al afgezegd. 
Bewoners zijn ook tegen die mooie 
geasfalteerde wegen en vertellen: ‘Z e 
hebben prachtige vluchtwegen aange-

legd voor het geteisem uit O vervecht 
dat hier in de buurt inbraken pleegt. 
W e zien ze op hun brommers elke 
avond loerend rijden op zoek naar 
buit. Er is wel beloofd dat brommers 
op het terrein zullen worden geweerd 
en dat daar streng toezicht op zal wor-
den gehouden. M aar hoe willen ze dat 
in het donker doen?  Daar moet je een 
heel stel Boa’s voor aannemen. Dat 
zou dan betaald moeten worden uit de 
opbrengst van de golfbaan en die is er 
voorlopig niet.’ 

Rec reatiesc happen
Het Recreatiegebied Ruigenhoek valt 
onder het beheer van “ Het Recrea-
tieschap S tichtse Groenlanden” . In 
het midden van Nederland zijn vier 

recreatieschappen die nauw samen-
werken onder de naam “ Recreatie 
M idden Nederland” , gevestigd aan 
de K anaaldijk 95b in U trecht. Het 
geheel bestaat uit twintig gemeenten 
in twee provincies. Z ij beheren en 
onderhouden veertig recreatieterrei-
nen, vier sluizen, een passantenhaven 
en een educatief centrum. Daaronder 
vallen ook het Henschotermeer en 
de M aarseveense-, Loosdrechtse- en 
Vinkeveense Plassen.
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DE JO NG &  GREVEN
makelaardij o/ g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

M eijers en Zn BV
I nstallatiebedrijf
G as- Water- CV  en
O nderhoud
Sanitair installaties
Loodgieterswerk- dakwerk

G roenekan 0346 -  21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

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

van ontwerp tot drukwerk
lekker bekend en prettig dichtbij

ontwerpstudio

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

0180-681866

Rec reatiegebied Ruigenhoek toegankelijk
door Kees Pijpers

D e Ruigenhoek, het voormalige landbouwgebied tussen U trec ht N oordoost en G roenekan, is veranderd in een 
uitgestrekt rec reatiegebied.  Zaterdag z ijn de hekken weggehaald maar de offic iële opening gebeurt pas in 

het najaar. O mwonenden z ien de nieuw aangelegde paden als vluc htwegen voor het geteisem uit O vervec ht.

Aan de Kon. W ilhelminaweg in G roenekan, ongeveer tegenover zwembad 
Blaukapel staat aan het begin van de grote parkeerplaats een informatie-
bord.

Er ligt een wijds gebied in totale stilte met waterpartijen en bruggetjes.

Er zijn verharde wandelpaden gemaakt.



B en W  stelden op 25 juni de 
gemeenteraad voor om op basis van 
de evaluatie van het project M ENS  
twee nieuwe wijkservicecentra op 
te richten. Désirée S chmalschlä ger 
(GroenLinks& PvdA) noemt de eva-
luatie een gedegen rapport van een 
ambitieus project. Z ij is echter van 
mening dat het project M ENS  het 
verdient om meer ontwikkelingstijd 
te krijgen en dient daarom een amen-
dement in. 

In het amendement, waarmee de 
gemeenteraad unaniem akkoord gaat, 
wordt voorgesteld de uitrol van het 
project M ENS  voorlopig uit te stel-
len en de proef bij de twee bestaande 
wijkservicecentra met anderhalf jaar 
te verlengen. Het amendement draagt 
het college op een plan van aanpak 
op te stellen en dat in de raadsver-
gadering van 29 oktober 2009 ter 
behandeling aan te bieden. Vooraf-
gaand hieraan worden adviesraden, 
convenantpartijen en overige betrok-
kenen in de gelegenheid gesteld over 
het plan te adviseren [ GG] .
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P .K .N . -  O ntmoetingskerk 
M aartensdijk 

12 juli - 9.30 uur
Ds. J. S poor, U trecht

K apel Hollandsc he Rading
12 juli - 11.00 uur 

Ds. G. M ulder, U trecht

St. M aartenskerk M aartensdijk
12 juli - 10.00 uur

Eucharistieviering, Pastor de W it

P .K .N . -  P rotestantse G emeente 
D e Boskapel G roenekan

Grothelaan 1a
12 juli - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek

P .K .N . -  Herv. K erk G roenekan
12 juli - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde K erk
G roenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

12 juli - 10.30  en 18.00 uur
Eerwaarde hr. C. K lok,

K atwijk aan Z ee

N ed. G er. K erk Westbroek
12 juli - 10.00 uur

Hr. A. van Hilten, U ithoorn
12 juli - 18.30 uur

Ds. W .D. Duvekot, U trecht

P .K .N . -  Herv. K erk Westbroek
12 juli - 10.00 uur

Ds. E.K . Teygeler, Huizen
12 juli - 18.30 uur

Ds. M . van der Z wan

P .K .N . -  Herv. K erk 
Lage V uursc he 

12 juli - 10.00 uur
Ds. G.H. K ruijmer
12 juli - 18.30 uur

Ds. C. Bos, Benschop

O nderwegkerkje Blauwkapel
12 juli - 9.30 en 10.30 uur

Pastor A. van Dam
O ecumenische dienst
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor M aartensdijk en O mstreken
Als het gaat om een perfec t verz orgde  begrafenis 
of c rematie voor alle gez indten

U itvaartleidster: M evr. Birgitte van M anen - van Haren

G espec ialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/ W ilsbeschikking U itvaart 

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

V oor direc te hulp z ijn wij dag en nac ht bereikbaar
Tel. 035 - 577 12 82

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

K erkdijk 98  3615 BH W estbroek  

Voor een stijlvolle en persoonlijke verzorging van 
 begrafenissen in M aartensdijk, Hollandsche Rading, 

Groenekan, W estbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel :  0346 281 71 1
Dag en nacht bereikbaar

G een c rematie

55 rozen voor jou
zongen we vorig jaar.

Het worden er niet meer. . .

Lieve Pietsje, na jaren topsport heb je nu eindelijk je rust.
Je hebt er alles uitgehaald wat er in zat.

“ In tût  yn stereo
  en ien op’e noas”

P ietsje Huitenga – B ijlsma

* S tiens, 14 okt ober 1953  † M aartensdijk, 2 juli 2009

 Ido Huitenga

 Broer en zusters
 Z wagers en schoonzusters

 Neven en nichten
 achternichtjes en
 achterneefjes

’t Loo 7
3738 VS  M aartensdijk

Het afscheid heeft plaatsgevonden op woensdag 8 juli.

G roenekan
O p zaterdag 11 juli haalt het Rode 
K ruis afdeling M aartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, 
inclusief Nieuwe W eteringseweg, 
Voordorpsedijk, Ruigenhoeksedijk 
en Achterweteringseweg. U  wordt 
verzocht het papier (gebundeld of in 
dozen) of de papierkliko vóór  9.00 
uur aan de weg te zetten.

M aartensdijk
K orfbalvereniging Tweemaal Z es 
haalt zaterdag 11 juli oud papier 
op in M aartensdijk. De papierwa-
gens gaan om 9.00 uur rijden. U  
wordt verzocht het goed gebundelde 
papier tijdig aan de weg te zetten.

De gemeenteraad ging unaniem 
akkoord met het voorstel van Dé siré e 
Schmalschläge r (G roenL inks& PvdA) 
de uitrol van het project MENS voor-
lopig uit te stellen en de proef bij 
o.a. Dijckstate met anderhalf jaar te 
verlengen.

O ud papier

N og geen uitbreiding
projec t M E N S

Geboren
2 juli 2009

Loï s
Dochter van Daniel en Linda

van U trecht-Rijksen
Dorpsweg 20
M aartensdijk

Psalm 27: 7 ber.

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat, na een moedig gedragen 
ziekte, door de Heere uit ons midden is weggenomen,  mijn innig geliefde 
man, onze zorgzame vader en lieve opa

G errit Lam
echtgenoot van Fijtje Geertruida van O ostrum

op de leeftijd van 75 jaar.

 W estbroek: F.G. Lam - van O ostrum

 W estbroek: Anneke en M artin W esteneng-Lam
   Rick
   Matthijs
	 	 	 Sofie

 Bleiswijk: Bertine en S teve S onneveld-Lam
    Thirza
   Anne
   G erwin

 Tienhoven: W illem en  Erica Lam - Peters

4 j uli 2009
Dr. W elfferweg 29
3615 AK   W estbroek

M ijn man, onze vader en opa is thuis opgebaard. 
Gelegenheid tot condoleren aldaar op

woensdag 8 juli van 19.00 t ot 20.30 uur.

De rouwdienst, welke geleid zal worden door ds. M . van der Z wan,
zal gehouden worden op  D.V. donderdag 9 j uli om 11.00 uur
in de Hervormde K erk aan de K erkdijk te W estbroek.

Aansluitend aan de dienst zal de teraardebestelling omstreeks 11.45 uur  
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te W estbroek.

Geen bloemen – G een toespraken.



Theo S chouten, voormalig postbode 
uit M aartensdijk heeft gedurende vijf-
tig jaar een groot aantal voorwerpen 
verzameld, die een beeld geven van 
het plattelands- en boerenleven in 
deze streek in de vorige eeuw. S chou-
ten, die ook een zevental boekjes op 
zijn naam heeft staan met histori-
sche foto’s en ansichtkaarten uit de 
streek, heeft tot nu toe zijn collectie 
voorwerpen aan huis tentoongesteld 
in het boerenmuseumpje ‘W at een 
geluk’. Hij ontving regelmatig met 

zijn vrouw groepen op afspraak in 
zijn schuurmuseum, waar de bezoe-
kers van de ene in de andere verba-
zing vielen over de bijzondere collec-
tie. Voor velen was het een feest van 
herkenning om de sfeer van vroeger 
te zien en te ervaren. 

P ostkantoor
Theo S chouten (73) is er één uit een 
gezin van 13 kinderen. Hij trouwde 
met de M aartensdijkse Janny Gasen-
beek en werd in 1957 postbode in 
M aartensdijk. Vanuit het toenmalige 
postkantoor aan de Dorpsweg 101 in 
M aartensdijk - met Leo K almijn als 
kantoorhouder - bezorgde hij jaren-
lang de post in Hollandsche Rading 
en M aartensdijk. In 1960 is hij naar 
M aarssen overgeplaatst en in 1995 
is hij met pensioen gegaan. O mdat 
Theo S chouten zijn verzameling wil 
veiligstellen voor de toekomst, is hij 
druk aan de slag gegaan om een 
locatie en de middelen te vinden om 
de collectie tentoon te stellen en zo 
bereikbaar te maken voor een groot 
publiek. Contacten werden gelegd 
en veehouder Bert van der Tol zag 
het wel zitten om het museum in de 
schuur te realiseren, die aan de monu-
mentale boerderij Vredegoed vastzit. 

Het museum zal interessant zijn voor 
volwassenen, maar ook voor de jeugd 
en de stichting verwacht in de toe-
komst contacten te leggen met scho-
len voor een bezoek. De gemeente 
M aarssen heeft positief gereageerd 
op het plan. Het wachten is nu op de 
goedkeuring van de wijziging van 
het bestemmingsplan van Vredegoed. 
Daarover is de stichting in gesprek 
met de gemeente.

K offiehoek
De S tichting Boerderijmuseum Vre-
degoed is onlangs opgericht en heeft 
zeven bestuursleden: Theo S chouten, 
Hans S chuman, Dik Roelofsen, W im 
en Bert van der Tol, Nico W itkamp en 
Hanneke K wakkenbos. Deze mensen 
zijn druk bezig om het museum op 
te zetten. O p dit moment is het heel 
belangrijk om voldoende financië le 
middelen te verkrijgen en om vrijwil-
ligers te vinden die een handje toeste-
ken bij het opbouwen van de ruimte. 
In de stal komt een aantal themaruim-
tes zoals een huiskamer uit de jaren 
’30 en ’40, een postkantoortje, een 
washok, een kaasmakerij, veenge-
reedschap en nog veel meer. O ok zal 
er een ontvangstbalie en koffiehoek 
komen. Boerenmuseum Vredegoed 

mikt op een breed publiek, jong en 
oud, binnen de Vechtgemeenten en 
de regio U trecht. M aar ook bezoekers 
uit het hele land zijn welkom. Het 
museum ligt midden in een prach-
tig natuurgebied tussen het Noorder-
park en de Bethunepolder. O ok de 
combinatie met een bezoek aan de 
twee andere kleine musea in Tienho-
ven, het kruidenierswinkeltje en het 
schaatsmuseum is een mogelijkheid.

Hulp
De stichting Boerenmuseum Vre-
degoed heeft subsidie aangevraagd 
bij de Provincie U trecht en is druk 
bezig om donateurs en vrijwilligers 

te werven. M ensen die ‘Vriend van 
Boerenmuseum Vredegoed’ willen 
worden, kunnen dat al vanaf tien euro 
per jaar, kunnen zich aanmelden bij 
Theo S chouten tel. 0346 281348 of 
Dik Roelofsen tel. 0346 281488. Z ij 
die een uurtje over hebben en wil-
len helpen met timmeren, schilderen, 
inrichten, het digitaliseren van de col-
lectie of straks bezoekers ontvangen, 
rondleiden of een kopje koffie schen-
ken - het maakt niet uit waar men 
woont - kunnen contact opnemen 
met Nico W itkamp, tel. 0346 280627, 
Theo S chouten, tel. 0346 281348 of 
Bert van der Tol, tel. 0346- 281373. 
[ HvdB]
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N ieuw museum op komst 
 

door Henk van de Bunt

Binnenkort is dez e regio wellic ht een museum rijker bij. Boerderijmuseum V redegoed – een 
langhuisboerderij aan de Heuvellaan te T ienhoven -  hoopt in september 2009 haar deuren te open voor 

bez oekers. E en groep inwoners uit O ud- M aarsseveen en T ienhoven is druk in de weer om het streekmuseum 
dat in boerderij V redegoed komt te realiseren.

Boerderij Vredegoed aan de Heuvellaan is een prachtige locatie. (foto Han-
neke Kwakkenbos)

Theo Schouten is blij dat zijn collectie 
bewaard blijft voor de toekomst.

O nderz oek spoorkruising 
Leijenseweg

In het kader van het oplossen van de problematiek rond de spoorwegover-
gang in de Leijenseweg te Bilthoven heeft het college van Burgemeester en 
W ethouders van de gemeente De Bilt besloten om Advies- en ingenieursbu-
reau M ovares opdracht te verlenen voor een stedenbouwkundig onderzoek. 
Het onderzoek is bedoeld voor het verkrijgen van de benodigde gegevens 
voor een kansrijke subsidieaanvraag ter bekostiging van de onderdoorgang 
van het spoor. 
De opdracht is in afwijking van het gemeentelijk inkoop - en aanbeste-
dingsbeleid, vanwege de voorkeur van het college voor M ovares. Het 
bureau is bekend met de specifieke problematiek rondom de beide spoor-
wegovergangen in Bilthoven en was ook nauw betrokken bij het plan voor 
de spoortunnels in de S oestdijkseweg. Het college verwacht de raad in het 
vierde kwartaal van 2009 nader te informeren over de uitkomsten van het 
onderzoek en over de subsidieaanvraag [ HvdB] .

En weer gingen de spoorbomen bij de spoorwegovergang in de L eijenseweg 
te Bilthoven neer.

K lankbord
Wildplassen

W ie regelmatig door de bossen rond 
M aartensdijk en De Bilt struint, zal het 
niet ontgaan dat de grond op bepaalde 
plekken bezaaid is met kleine stukjes 
wit papier. M eestal vlakbij struiken 
en bosjes. Het zijn er bovendien vaak 
ook niet zo weinig. W ie er even over 
nadenkt, kan vermoeden waar die 
papiertjes vandaan komen: van dames 
in hoge nood die heel nodig in het 
bos een plasje moesten doen. De ana-
tomische constructie van de vrouw 
brengt nu eenmaal met zich mee dat 
zij na deze hoognodige verrichting 
om hygië nische redenen behoefte 
heeft aan (het liefst) een zacht stukje 
papier. Een papieren zakdoekje of iets 
dergelijks. O ok wordt duidelijk dat de 
dames zich in zo’n situatie het liefst 
terugtrekken in een zekere besloten-
heid, achter een bosje bijvoorbeeld. 
W at dat betreft zijn mannen op een 
heel wat doelmatiger wijze toegerust. 
Een redelijk dikke boom is voor hen 
al voldoende om op discrete wijze de 
wateroverlast kwijt te raken. En geen 
gedoe met een tissue of zoiets.

Door de oplossing die de dames kie-
zen wordt het bos natuurlijk wel 
vervuild. Het ziet er niet fris uit, al 
die papiertjes en ze blijven nog jaren 
lang liggen voordat ze uiteindelijk 
zijn verteerd. Het zou mooi zijn als 
de dames na gebruik hun papieren 
zakdoekje weer mee zouden nemen 
maar dat is, heel begrijpelijk, voor 
hen geen aantrekkelijke optie. 
Er is in M aartensdijk ooit een proef 
gehouden waarbij de gemeente plas-
tic zakjes beschikbaar stelde waarin 
hondenliefhebbers de ‘boodschap’ 
van hun huisvriend konden verpak-
ken en dan achterlaten in een vuil-
nis- of afvalbak. Ik weet niet hoe het 
momenteel met die proef staat maar 
het idee hierachter is natuurlijk in het 
geval van de plassende dames ook 
een uitstekende oplossing. Het lijkt 
me goed mogelijk om zo’n papier-
tje na gebruik in zo’n plastic zakje 

weer mee te nemen, mits dat natuur-
lijk zorgvuldig is dichtgeknoopt, we 
moeten wel praktisch blijven. Het 
moet voor hondenbezitters toch geen 
groot probleem zijn om naast hun 
trouwe viervoeter ook hun geliefde 
echtgenote c.q. levensgezellin in deze 
geest op te voeden. Dan moeten er 
wel op plaatsen die daarvoor in de 
praktijk geschikt blijken te zijn vol-
doende zakjes aanwezig zijn in wat 
in ambtelijke taal ‘dispensers’ is gaan 
heten. Naast de dierenwinkel op het 
M aertensplein zou dat bij meerdere 
winkels in M aartensdijk kunnen zijn 
en natuurlijk ook in de bossen zelf. 
En vanzelfsprekend moeten er voor de 
heren altijd voldoende dikke bomen 
beschikbaar zijn. M aar die waren er 
altijd al in het bos.

Martijn Nekkers

Het bord bij zorgboerderij Nieuw Toutenburg aan de Dorpsweg 85 in 
Maartensdijk werd, volgens het verslag in De Vierklank van de opening op 
zaterdag 23 mei., door SG P-fractievoorzitter Bas van der Vlies wel onthuld, 
maar nog even niet aan de Dorpsweg geplaatst. De vergunning was aan-
gevraagd, maar nog niet verkregen. I n het gemeentenieuws van deze week 
kan men lezen, dat op 30 juni 2009 een bouwvergunning is verleend m.b.t. 
Dorpsweg 85 te Maartensdijk voor het plaatsen van een reclamebord. Het 
nu met vergunning geplaatste naambord staat er florissant bij [HvdB].



Adverteren in 

de V ierklank!

I ets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen inktpatronen

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

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.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C5 1.8 16V AUT, GRIJS MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
TREKH, REGENS, AIRBAGS, ABS, 71.000KM ......................................................................  '02 €. 7.950,-

PEUGEOT
206 SW 2.0 16V GTI, GOUD MET, LMV, CLIMATE C, RAD/CD, ER, CV,
ABS, LEER/ALCANTARA, REGENS, TREKH, AIRBAGS, ESP, 110.000KM ...........................  '03 €. 7.950,- 
206 1.4 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, LMV, RAD/CD, ER, CV, SB, MLV, 31.000KM .................  '04 €. 7.950,-
306 1.8 16V CABRIO PALM BEACH, ROOD MET,ELEC KAP,ER,CV,
SB,RAD/CD,LEDEREN INT, 145.000KM ...............................................................................  '00 € 7.500,-
407 XT 2.0 16V HDIF, GRIS FER, LEDER, ER, CV, SB, CRUISE C, ABS,
RAD/CD/TEL, PARKEERS, CLIMATE C, LMV, AIRB, REGENS, 175.000KM .........................  '05 € 10.950,-
605 SV 3.0 AUT, ABS, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
LMV, MLV, REGENS, ESP, AIRBAGS, 203.000KM ................................................................  '96 € 2.500,-
607 2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM .................  '03 € 12.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN XSARA BREAK, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, 119.000KM ..................  '98 €. 2.750,-
CITROEN  PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM ...............................................................................  '06 €. 14.750,-
CITROEN C1 5 DRS, GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, S PAKKET, 15.000KM ..................  '08 €. 8.950,-
CITROEN BERLINGO 1.6 16V MULTISPACE, D BLAUW MET, ER,
CV, AIRCO, 2X SCHUIFDEUR, APK T/M APRIL 2010, RAD/CD, 166.000KM ........................  '02 €. 5.950,-
CITROEN C2 1.1I, RAD/CD, ZILV GRIJS, AIRCO, ER, CV, SB, ESP, MLV, 47.000KM ............  '05 €. 8.450,-
RENAULT CLIO 1.6 16V AUT, BLAUW MET, AIRCO, ABS, ER, CV, SB, 101.000KM ..............  '00 €. 4.750,-
RENAULT MEGANE 2.0 16V, ZWART MET, CLIMATE C, ABS, LMV, 54.000KM ....................  '04 €. 8.950,-
FORD STREET KA 1.6 CABRIO, BLAUW MET, LEDER INT, AIRCO,
RAD/CD, LMV, ER, CV, ALARM, MLV, SB, 54.000KM ...........................................................  '03 €. 8.950,-
VOLVO V40 1.8 EUROPA, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C,
RAD/CD/NAV, LMV, MLV, HALF LEDER, 120.000KM ............................................................  '03 €. 11.450,-

BUDGET CARS
CITROEN XSARA 1.6 5DRS, AIRCO, ER, CV, SB, APK 21-03-2010, 178.000KM ..................  '00 €. 2.500,-
PEUGEOT 106 GALERIE 1.1 I, D BLAUW, SB, APK T/M FEB 2010, 160.000KM ...................  '94 €. 1.500,-

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Courgette ................... 3 voor 0,99

Kersen .................... 500 gram 1,98

Spinazie ................ 2x 300 gram 0,99

Trostomaten
1,69

héél kilo

Hollandse
Mooie Hollandse

Alleen donderdag

Vers gewassen

héél kilo

Mooie Hollandse

1,25

Landwaart Groente en Fruit

Broccoli

Varkenshaas + gebakken aardappels ........... 100 gram 0,99
Italiaanse gehaktschotel ......................... 100 gram 0,99
Tagliatelle met zalm ................................ 100 gram 0,99

Vers van de Traiteur

400 gram

Aardbeien ..............2 dozen 1,50
Alle Stamppotten en Rauwkostsalades ........... ...........

200 gram

1,00
Heerlijke zoete

Hollandse

héél kilo

Vers gesneden

Hollandse

héél kilo
1,25 Snijboontjes

Hollandse

Bramen, Blauwe bessen of Frambozen
3 bakjes na keuze 5,-

superknaller

Hollandse



Z e hebben er ook lang over nagedacht 
en getwijfeld, of en waarom zij deze 
epiloog nog zouden houden. In goed 
onderling overleg is besloten dit toch 
te doen, temeer omdat een epiloog 
meer beschouwend van karakter is 
dan concluderend en het geenszins 
gaat om stokpaardjes te berijden, 
maar om positief bedoeld lering hier-
uit te kunnen trekken.

M otieven
Ton M eijer - bioloog met specialisatie 
ecologie en veldonderzoek van de das 
- en zijn medestrijders hebben ervoor 
gekozen hun epiloog op te tekenen in 
een brief aan het College van B& W . 
Ton M eijer: ‘Het college was zeer 
geï nteresseerd in de argumenten van 
de voorstanders van een golfbaan en 
zeer weinig geï nteresseerd in de argu-
menten van de tegenstanders. Terwijl 
er overduidelijke signalen waren dat 
de adviezen van de tegenstanders erg 
betrouwbare informatie bevatten. Het 
gevoel van niet gelijke behandeling 
ontstond bij de tegenstanders. Een 
gevoel van bestuurlijke willekeur. 
Het was informatie, afkomstig uit 
betrouwbare bron. Het is ons tot nog 
toe nog steeds onduidelijk, waarom 
er zo weinig belangstelling is getoond 
voor die informatie. Hoe dan ook;  
er is op het laatste moment besloten 
geen medewerking te verlenen aan 
plannen voor een nieuwe golfbaan op 
deze plaats, zodat er uiteindelijk geen 
overtreding van de Conventie van 
Bern en de Flora- en Faunawet heeft 
plaatsgevonden. W ij vinden het jam-
mer en onbegrijpelijk dat B& W  niet 
meer interesse heeft getoond voor 

al die informatie waarvoor zoveel 
moeite is gedaan door vele mensen 
en groeperingen. Des te meer omdat 
de provincie de kracht van al hun 
argumenten tegen de golfbaan heeft 
bevestigd’.

O nbegrip
Bij dit onbegrip blijft het volgens de 
groep niet, want na de vergadering 
van de Provinciale S tatencommissie 
van 6 april, heeft B& W  twee maal 
formele informatie verstrekt aan de 
gemeenteraad, waarin een motivatie 
ontbreekt of anders is weergegeven. 
Er wordt gedoeld op het verslag van 
de raadsvergadering van 23 april 2009 
en op een brief van B& W  van 23 juni 
2009, gericht aan de gemeenteraad. 
In het raadsverslag meldt het College 
de uitslag van de zgn. sportmonitor 
en concludeert de sportwethouder op 
basis daarvan dat er geen draagvlak is 
voor een golfbaan. B& W  geven in die 
vergadering geen motief voor het ver-
vroegd bekendmaken van de behoefte 
aan een golfbaan en voor hun op 
dat moment niet gevraagde conclusie 
dat volgens het sportonderzoek het 
draagvlak ontbreekt. Edwin Plug: ‘Er 
is geen toelichting, dat er übe rhaupt 
geen wettelijke mogelijkheden voor 
een dergelijk project zijn (geweest)’. 
Ton M eijer: ‘Datzelfde geldt voor de 
soms wel gegeven onderbouwing. O p 
23 april zeggen B& W  dat op geen 
enkele locatie een golfbaan komt met 
als enige motief het standpunt van 
Gedeputeerde S taten en de uitkomst 
van de qui ckscan. Dit laatste betrof 
een door de gemeente in samen-
werking met de golfclub opgestelde 

qui ckscan voor een 18 holes golfbaan 
in M aartensdijk Daarin werd aan de 
hand van een negental criteria de 
mogelijke haalbaarheid van een nieu-
we golfbaan beoordeeld, t.w. Ruimte-
lijk beleid, Natuur, Landbouw, Land-
schap- en cultuurhistorie, O ntsluiting, 
W aterbeleid, U itstralingseffecten op 
de omgeving, O verige (ruimtelijke 
) aspecten en K osten en grondver-
werving. Twee maanden erna schrijft 
B& W  dat op geen enkele locatie een 
golfbaan komt met als enige motief 
het ontbrekende draagvlak volgens 
de sportmonitor’. Het gemeentebe-
stuur van De Bilt wilde graag weten 
in welke mate de inwoners actief 
deelnemen aan één of meerdere spor-
ten. Daarom werd er in opdracht van 
het college een schriftelijk onder-
zoek gestart. Het onderzoek, ook wel 
sportmonitor genoemd, werd uitge-
voerd door het W .J.H. M ulier Insti-
tuut, in de vorm van een schriftelijke 
enquê te. Een onderdeel uit het onder-
zoek bestond uit vragen over een 
golfbaan.

Lering
O ok voormalig S P-gemeenteraads-
lid Dirk van K ekem onderschrijft de 
brief aan het college: ‘Ik ben ook van 
mening, dat het college van B& W  
van de gemeente De Bilt een twijfel-
achtige weg heeft gevolgd: het ging 
haar erbij om haar ‘klanten’ (in dit 
geval de golfclub) zo goed mogelijk 
te bedienen, zelfs ten koste van het 
nodige gemeenschapsgeld. Dat leidde 
ertoe dat zij tegen de diverse ‘par-
tijen’ in het geding een verschillend 
verhaal moest gaan vertellen’.

Dirk van K ekem, Ton M eijer en 
Edwin Plug vragen om lering hieruit 
te willen trekken: ‘Het college behoort 
voor waarheidsgetrouwe motieven te 
zorgen en de Gemeenteraad heeft 
de plicht er naar te vragen, wanneer 
deze ontbreken. Het ontbreken van 
die motieven in het raadsverslag is 
het aantoonbare bewijs dat ook de 
raad er niet naar heeft gevraagd. Dat 
is een punt van lering. Een ander 
leermoment is om daadwerkelijke 
interesse en betrokkenheid te tonen 
en direct met burgers rond de tafel 

te gaan zitten waardoor aangetoond 
wordt dat men heel goed wil luisteren 
wanneer er zoveel signalen zijn dat 
een plan niet door kan gaan op grond 
van veelzijdige en zeer betrouwbare 
informatie. Dat is de lering op lange 
termijn. De adviezen zijn gratis en de 
kosten voor een extern draagvlakon-
derzoek, versluierd in een sportmo-
nitor, kunnen worden bespaard. Het 
belangrijkste van beide leringen is 
dat college en raad daarmee de schijn 
van bestuurlijke willekeur kunnen 
voorkomen’.
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Lering trekken uit golfbaanprojec t
door Henk van de Bunt

Het golfbaanprojec t P rinsen West was een projec t, dat met veel tamtam werd bestreden en verdedigd. D e 
betrokkenen, met als spreekbuis T on M eijer, hebben de afgelopen dagen het slotakkoord gesc hreven rond het 

in hun ogen gemeentelijke treurspel over de golfbaanplannen.

V.l.n.r. Ton Meijer, Edwin Plug en Dirk van Kekem: ‘Ook van het door de SP 
uitgevoerde draagvlakonderzoek is in het geheel geen gebruik gemaakt’.

G een huishoudelijke
hulp meer

Vitras stopt per 1 oktober 

V itras/ CM D  heeft de gemeente laten weten dat z ij per 1 oktober 
aanstaande stopt met het leveren van hulp bij het huishouden in 
de gemeente D e Bilt. D e gemeente gaat in gesprek met de andere 
z orgaanbieders om de z org over te nemen. I n dez e gesprekken staan 
de c ontinuï teit en kwaliteit van de hulp bij het huishouden c entraal.

De clië nten in de gemeente De Bilt die op dit moment huishoudelijke hulp 
van Vitras ontvangen hoeven zich geen zorgen te maken. De gemeente zal 
zich tot het uiterste inspannen om zorg te blijven leveren. De wijze waarop 
dit wordt georganiseerd is komende dagen onderwerp van gesprek met de 
andere zorgaanbieders in De Bilt.

O p dit moment ontvangen ca. 1000 clië nten huishoudelijke hulp in natura 
van de gemeente, waarvan 60%  door Vitras wordt geleverd. Deze clië nten 
zullen straks via een andere organisatie hulp bij het huishouden ontvangen. 
U iteraard wordt bekeken of de medewerkers die nu in dienst zijn bij Vitras 
de werkzaamheden straks via een andere organisatie kunnen blijven uit-
voeren. O ok dat is onderwerp van gesprek met de zorgaanbieders. Tevens 
organiseert de gemeente op korte termijn een informatiebijeenkomst voor 
de medewerkers van Vitras om met hen van gedachten te wisselen over de 
ontstane situatie.

Aan het einde van de middag wordt er 
een maaltijd geserveerd en ' s avonds 
is er in de Hervormde K erk in Lage 
Vuursche een concert met Tosangana, 
een koor uit Congo. De opbrengst 
van deze activiteit is bestemd voor 
het project van W oord en Daad ‘Geef 
water, geef leven’. De fietstocht start 
tussen 10.00 uur en 11.00 uur. De 
inschrijving is op het erf van de 
boerderij van de familie van W ig-
gen, naast firma van der K rol aan de 
M aartensdijkseweg 10 in Bilthoven. 
De koffie staat klaar  en er is een 
lunchpakket verkrijgbaar.

Lengte
De fietstocht heeft een lengte van 
ongeveer 38 km en loopt van Biltho-
ven naar S oestduinen. In S oestduinen 
is de oudheidkamer te bezichtigen;  
dit is de voormalige drinkwaterfa-
briek. Dan richting Amersfoort met 
z' n grachten en de waterpoort, langs 
de Eem met idyllische plekjes rich-
ting S oest en Baarn, om via de Lage 
Vuursche terug te keren naar Bilt-
hoven. Deze tocht staat in het teken 
van water, dit komen de deelnemers 

op allerlei manieren onderweg tegen. 
S loten, grachten, een rivier, een bos-
vijver en een waterpoort en nog veel 
meer. K ortom, een mooie route waar-
in men allerlei wetens” water” heden 
tegenkomt. O nderweg zijn er diverse 
stops en wordt er natuurlijk weer een 
kinderacitiviteit georganiseerd.

M aaltijd
Bij terugkomst in Bilthoven kan tus-
sen 17.00 uur en 18.00 uur de maaltijd 
worden gebruikt. Deze is deze keer 
gebaseerd op het Afrikaanse menu;  
er is tomatensoep met deegballetjes, 
rijst met saus en nog veel meer lek-
kers. O m 19.30 uur is er een concert 
in de Hervormde kerk van de Lage 
Vuursche. Het koor Tosangana uit 
Congo verleent hieraan haar mede-
werking. Verder is er natuurlijk weer 
veel samenzang. Na afloop wordt er 
koffie en thee geschonken en is er 
voor de kinderen limonade.

K osten
De kosten van de fietstocht zijn 7,50 
euro per volwassene, 5,00 euro per 
kind en een gezinsprijs is 25,00 euro;  

allemaal inclusief een ijsje onderweg. 
Bij de inschrijving is een lunchpak-
ket te verkrijgen. De kosten hiervan 
bedragen 4,50 euro. Een warme maal-
tijd kost 12,50 euro p.p., inclusief een 
voor- en nagerecht. Het bezoeken van 
het concert is gratis;  er wordt een col-
lecte gehouden.

Voor deelname aan de fietstocht en 
maaltijd dient men zich vooraf aan 
te melden. Dit kan bij M arieke van 
W iggen, tel. 035 6669190, bij Greet 
W esteneng tel. 0346 210032 of per 
email marijkedejongste@solcon.nl. 
De opbrengst van deze dag is bestemd 
voor de bouw van waterdammen in 
Burkina Faso door W oord en Daad. 
Voor meer/ actuele informatie website 
www.woordendaadsoest.nl

Woord en D aad WaterWeg
O p 14 juli a.s. organiseert de lokale afdeling van Woord en D aad voor de z esde keer een dagvullende 

fietstoc ht. D ez e keer loopt de toc ht van Bilthoven, via Soestduinen naar Amersfoort, verder langs de E em 
doet men Soest en Baarn nog aan om via de Lage V uursc he weer terug te keren naar Bilthoven.

Hoveniersbedrijf Van der Tol opende maandag 29 juni een nieuwe 
bedrijfslocatie aan de Tolakkerweg 118 in Hollandsche Rading. De nieuwe 
vestigingslocatie zal de vestiging in Nieuwegein vervangen. De werk-
zaamheden worden thans uitgevoerd vanuit drie regio’s; Noord-Holland 
(vestiging Amsterdam), Zuid-Holland (vestiging Benthuizen) en Midden 
Nederland (vestiging Hollandsche Rading) [HvdB].



Bilts Belang is de nieuwe naam van ABBB 
en een (politiek) onafhankelijke organi-
satie met als doel de kwaliteit van leven 
voor de inwoners binnen de gemeente zo 
hoog mogelijk te houden. Het is daarom 
opmerkelijk te noemen, dat in het uitge-
geven persbericht Bilts Belang zich nu 
omschrijft als een bewonersorganisatie: een 
bewonersorganisatie is een synoniem voor 
bewonersgroep, buurt- of wijkvereniging 

of belangenorganisatie. Navraag bij deze 
lokale politieke partij in de persoon van 
fractievoorzitter Ebbe Rost van Tonningen 
leert ons hierover: ‘Veel bewonersgroepen 
zijn zelf heel goed in staat om te verwoor-
den wat bij de gemeentelijke besluitvor-
ming hun standpunt is. Een belangrijke 
voorwaarde voor goede burgerparticipatie 
is dat de gemeente bewonersgroepen tijdig 
betrekt door voorlichting en een transpa-
rante besluitvorming. Bilts Belang heeft 
gemerkt dat het daaraan in negen van de tien 
gevallen schort en heeft burgerparticipatie 
daarom tot een van de speerpunten gemaakt. 
Veel bewonersgroepen krijgen informatie te 
laat, slechts gedeeltelijk of krijgen toezeg-
gingen die niet worden nagekomen. In die 
zin wil Bilts Belang een organisatie ‘van 
en voor bewoners’, dus een bewonersorga-
nisatie’

Rapport
Bilts Belang heeft met behulp van enkele 
specialisten het rapport opgesteld. Het rap-
port begint met de constatering dat de 
gemeenteraad in de ruim drie jaar dat frac-
tievoorzitter Rost van Tonningen in de 
Gemeenteraad zit nog nooit een evaluatie 
heeft uitgevoerd van het eigen werk. Rost 

van Tonningen: ‘Door eigen fouten niet 
tegen het licht te houden, zul je ook nooit 
iets leren. Bilts Belang hoopt met dit rap-
port de ogen te openen voor nieuwe wegen. 
Die zijn hard nodig omdat de politiek in ons 
land steeds minder vertrouwen krijgt van de 
burgers’.

Sta in de weg
De bunker van Larenstein is volgens het 
rapport in de gemeentelijke besluitvorming 
steeds gezien als een sta in de weg, die ver-
nietigd moest worden. En dat terwijl de bun-
ker een indrukwekkend bouwwerk was van 
een grote economische én cultuurhistorische 
waarde. Van Tonningen: ‘Als je er naar kijkt, 
zie je het, aldus Johan Cruijff’. De gemeente 
heeft er niet naar gekeken en het dus ook 
niet gezien. Het bedrijventerrein van Laren-
stein had zich kunnen onderscheiden door 
schoonheid en creativiteit in architectuur, 
waarvan de bunker een onderdeel had kun-
nen zijn. Dat maakt een bedrijventerrein 
aantrekkelijker, trekt voor de bedrijven meer 
aandacht en is voor de omwonenden ook 
plezieriger om naar te kijken. Een derge-
lijke benadering had bovendien de mislukte 
sloop van de bunker kunnen voorkomen en 
daarmee was veel onrust voorkomen’.

Bilts Belang evalueert
de bunker

door Henk van de Bunt

Bilts Belang heeft de gemeentelijk besluitvorming met betrekking tot 
de bunker op het bedrijventerrein Larenstein van A tot Z geëvalueerd. 
Het daarover opgestelde rapport wordt begin juli naar het College van 

Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraad gestuurd. 

Tiny  Middleton (links) is lerares hebreeuws 
en judaï ca. Zij heeft vele jaren ervaring 
opgedaan als raadslid en als fractieas-
sistente. Samen met de fractievoorzitter en 
enkele ex terne specialisten is het rapport 
opgesteld.

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

Zaterdag 11 juli
op de markt

(op Maertensplein)

alle sieraden & sjaals

30% korting

 Maertensplein 26A  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Alstroemeria bos 4,95
Zonnebloemen 2 bossen 6,95
  per bos (5) 3,95

Handspray (1 l.) nu 4,95
kwalitet van Elho

Perkbegonia's 4 voor 2,50
Vrijdag

koopavond
tot 20.00 uur

ZOMEROPRUIMING
1 ARTIKEL = 20% KORTING*
2 ARTIKELEN = 30% KORTING*
VANAF

3 ARTIKELEN = 40% KORTING*

Restanten ondergoed 
voor dames, heren en 
kinderen nu 

SUPER voordelig

Super Voordeel rek
met verschillende 
artikelen 

nu 2 voor €10,-

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

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

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

Gevulde 
koek

€ 1,
00 

p/st

van ontwerp tot drukwerk
lekker bekend en prettig dichtbij

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

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

DTP, opmaak en vormgeving

brochures - tekst schrijven

print- en drukwerk

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
Fax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info
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Zorgeloos varen door de Betuwe
door Henk van de Bunt

Het U I T bureau voor O uderen biedt 55- plussers in de G emeente D e Bilt een afwisselend en volledig verz orgd 
aanbod dat buitenshuis plaatsvindt. Arjan Walraven;  c oör dinator van het U I T bureau voor O uderen vertelt, 
hoe het bureau een tijdje terug de mededeling kreeg, dat oudere U - pashouders op 16 juni konden deelnemen 
aan een fantastisc he boottoc ht over de rivier D e Linge in de Betuwe. N a een op z ijn verz oek geplaatst beric ht 

hierover in D e V ierklank is hiervan een meer dan goed gebruik gemaakt en de toc ht mag in alle opz ic hten 
geslaagd worden genoemd.

W at is er nu mooier om voor je eigen 
voordeur te worden opgehaald voor 
een dagje zorgeloos varen over de 
Betuwse Linge, geweldig begeleid 
door gastheren en gastvrouwen van 
De Bilthuysen U ITbureau voor O ude-
ren, in samenwerking met de U -pas. 
Terwijl de regenbuien werden ver-
dreven door een zonnige lucht, kwam 
op dinsdag 16 juni 2009 een bus vol 
gezellige U -pas houders aan in Gel-
dermalsen. Een twaalftal deelnemers 
uit M aartensdijk, drie uit W estbroek 
en deelnemers uit De Bilt waren thuis 
met taxibusjes opgehaald om plaats 
te nemen in de grote bus, voorzien 
van een lift, bedoeld voor de minder 
mobiele gasten. 

O nbekend
‘Dit concept voorziet al ruim een jaar 
in de behoefte van onze gasten, die 
deelnemen aan onze arrangementen 

van het U ITbureau voor O uderen. 
Als dienst- en zorgverlenend bedrijf 
heeft De Bilthuysen samen met de 
U -pas de handen ineen geslagen om 
ook voor een andere doelgroep een 
volledig verzorgde dagtocht aan te 
bieden’, aldus Arjan W alraven. ‘In 
januari 2009 had de U -pas interesse 
getoond in ons concept en service, 
zoals het vervoer van deur tot deur 
en de begeleiding door gastvrouwen 
en gastheren. Het enthousiasme werd 
gedeeld en dit resulteerde in deze 
eerste prettige samenwerking. W at 
veel mensen niet weten is dat de 
U -pas bestemd is voor de hele regio 
U trecht’.

Lunc h
Terwijl de gasten genoten van het 
mooie Betuwse landschap, werd kof-
fie met gebak geserveerd. De kapitein 
vertelde interessante verhalen over de 

omgeving en een aantal zonaanbid-
ders verzamelde zich op het buiten-
dek. Al varende langs karakteristieke 
dorpjes als Tricht, Deil en Enspijk, 
liet men zich de geserveerde lunch 
goed smaken.
De deelnemers kijken terug op een 
mooie dag en vertelden het zeer pret-
tig te vinden om bij hun eigen voor-
deur te worden opgehaald en weer 
thuisgebracht. M en kijkt alweer uit 
naar een volgend arrangement. 
W ilt u informatie over De Bilthuy-
sen U ITbureau voor O uderen, neem 
dan contact op met: 0900- 0401020  
(€ 0,10 per minuut) of heeft u vragen 
over de U -pas, belt u dan met 030-
2865050.

Oudere U -pashouders in de gemeente De Bilt konden op16 juni deelnemen 
aan een fantastische boottocht over de rivier De L inge in de Betuwe.

V erkoop van tweedehands 
boeken geslaagd

door Henk van de Bunt

‘ D e advertentie in D e V ierklank heeft geholpen hoor’ , was het eerste
dat een enthousiaste Ja n van den Berg z ei, toen we jl. z aterdag een 

kijkje kwamen nemen bij de grote verkoop van tweedehands boeken 
voor z ijn winkel aan de Ju lianalaan, hoek I renelaan te M aartensdijk. 
E n de juistheid van z ijn opmerking kon bij een tweede bez oek alleen 

maar bevestigd worden, want ook toenwerd er volop
gesnuffeld en gekoc ht.

‘In de loop der tijd stonden er wel 
zoveel boeken, die ik had overge-
nomen van kinderen, die de bezit-
tingen van hun overleden ouders 
moesten opruimen of die op andere 
manieren mij in de schoot waren 
geworpen, dat ik er over ging den-
ken, die voorraad tweedehandsjes 
met anderen te willen delen’. Bij 
Jan van den Berg ontstond zodoen-
de het idee voor kleine prijsjes veel 
boeken aan te bieden. En inder-
daad;  een scala van streekromans, 
vrijetijd-, hobby-, theologische en 
geschiedenisboeken kon tegen een 
schamele vergoeding van eigenaar 
gewisseld worden.

Annie 
In het voorgesprek vertelde van den 
Berg, dat hij bijvoorbeeld wel vier 
complete reeksen streekromans van 
Annie O osterbroek - Dutchun bezat 
en dat zo langzamerhand wat veel 
vond worden. Van meer auteurs van 
bekende en minder bekende boeken 
had hij een op een postzegelverza-
meling gelijkende voorraad opge-
bouwd. Z aterdag 4  juli kwamen 
meer dan 100 belangstellenden, die 
hem toch van een gedeelte van 
die overtalligheid verlosten. Leuk 
was daarbij getuige te zijn van die 
koopster, die haar incomplete ver-
zameling van boeken van Annie 
O osterbroek - Dutchun bijna geheel 

kon aanvullen.
In relatie tot de weersomstandig-
heden waren de meningen over de 
belangstelling divers: ‘M isschien 
dat er nogal wat naar strand, bos 
of hei zijn gegaan;  anderzijds was 
het natuurlijk een prachtdag om 
eens even goed te kunnen rond-
neuzen’, aldus van den Berg, die 
gelijkertijd aankondigde op basis 
van de getoonde belangstelling aan 
het einde van de vakantieperiode zo 
ergens eind augustus zo’n verkoop-
dag te willen gaan herhalen.

Vanuit de winkel gefotografeerd: J an 
van den Berg (midden) helpt mee 
zoeken.

De activiteitencommissie van de winkeliersvereniging wenste voor afgelopen zaterdag vooral gezelligheid op het 
Maertensplein met de vele oud Hollandse spelletjes. Een grote toeloop van jongeren en ouderen ervoor was er niet, 
maar de gezelligheid wel. Aankomende zaterdag 11 juli is er een, niet door de activiteitencommissie georganiseerde, 
grote F unmarkt [MD].

O p ’ t bankje
Verontwaardigd komt een man van 
rond de veertig bij me op het bankje 
zitten. Hij is razend en ik houd me 
maar wat gedeisd, want je weet het 
maar nooit met een opgefokt iemand. 
Voor je het weet heb je een klap te 
pakken. Hij blijkt net een bekeuring 
gekregen te hebben. ‘Voor wildplas-
sen’, zegt hij, maar als hij zijn verhaal 
verder vertelt blijkt dat hij ook zijn 
auto op een plek waar een stopverbod 
geldt had neergezet. Daar heeft hij 
in de bosjes een plas gedaan. ‘Dat is 
toch niet te filmen’, foetert hij. ‘Laat 
ze boeven gaan vangen. Ik moest 
ontzettend nodig en moet ik het dan 
in mijn broek doen.’ Hij vertelt dat 
hij twee bonnen aan zijn broek kreeg. 
Eén voor het stoppen op een plaats 
waar het niet mag en één voor het 
wildplassen. Tja wat moet ik daarvan 
vinden. W e hebben allemaal wel eens 
hoge nood en dan zoek je al gauw 
een plek waar je de plas kwijt kunt. 
Dat is voor mannen een stuk eenvou-
diger dan voor vrouwen. Een kennis 
van mij vertelde eens dat hij met zijn 
moeder ergens naar toe ging en dat 
zij onderweg heel nodig moest. Hij 
zette de auto op een parkeerplaats en 

zijn moeder deed een plas tussen twee 
auto’s in. O m haar te plagen reed hij 
tot haar grote schrik weg waardoor 
anderen haar konden zien. Z e was 
nog niet helemaal klaar maar stond 
gauw op, broek nog op de knieë n en 
werd helemaal nat. Hij vond het altijd 
een geweldig verhaal om te vertellen, 
maar ik vond het een rot streek. Z ijn 
moeder kon er later nog ook steeds 
kwaad om worden. Een soortgelijk 
verhaal hoorde ik een keer van een 
landmeter. Landmeters gingen vroe-
ger met twee assistenten op stap en 
waren dan de hele dag buiten. Als 
je dan in het open veld bent is het 
geen probleem om ergens een plas te 
doen, maar in de bebouwde kom ligt 
dat anders. Die landmeter vertelde 
dat hij eens bij een huis heel nodig 
moest en tegen een heg plaste. Eén 
van zijn assistenten zag het aan en 
besloot hem tuk te nemen. ‘Goede-
middag mevrouw’, zei hij terwijl er 
in velden of wegen iemand te beken-
nen was. De landmeter vertelde dat 
hij zo schrok dat hij gauw zijn gulp 
dicht ritste. O ok in dit geval leverde 
het een natte broek op. M ooie ver-
halen, maar een bekeuring had het 
nooit tot gevolg. Dat het plasverbod 
ingevoerd is heeft natuurlijk wel een 

oorzaak. Als je leest dat de muren van 
eeuwenoude gebouwen in binnenste-
den worden aangetast omdat ze als 
urinoir gebruikt worden, valt er veel 
voor te zeggen om dat aan te pakken. 
Dat komt natuurlijk ook omdat daar 
meestal heel veel horeca gevestigd 
is. De man naast mij is inmiddels wat 
gekalmeerd en hij kan er ondanks 
de bon zelfs al weer een beetje om 
lachen. Hij bedenkt al oplossingen 
voor het geval het hem weer eens 
overkomt. ‘Ik zorg dat ik voortaan 
een plastic bakje in de auto heb. Dan 
doe ik het gewoon in de auto en gooi 
het bakje leeg op de plek waar ik 
anders geplast zou hebben.’ Tja, als 
je de situatie op die manier bekijkt 
klinkt het wel gek om er een bekeu-
ring voor te krijgen. ‘En nu ga ik er 
vandoor, want ik moet alweer plassen 
en dat doe ik nu toch maar thuis.’

Maerten



Aanvragen om vergunning  ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:
Reguliere bouwaanvraag
•  Groenekan, Kon. Wilhelminaweg 

497-499, gedeeltelijk veranderen 
bedrijfspand;

•  Groenekan, Lindenlaan t.o. 61, 
oprichten dam met duiker;

•  Maartensdijk, Dorpsweg 40, ver-
groten kerkelijk centrum;

Reguliere bouwaanvraag 2e  fase
•  Maartensdijk, Dorpsweg 118, 

gedeeltelijk vergroten brood en 
banketbakkerij;

•  Holl.Rading, Vuursedreef 180, 
uitbreiden restaurant;

 Lic hte bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Nachtegaallaan 7, 

uitbreiden woning;
Aanvraag aanlegvergunning
•  Groenekan, Groenekanseweg t.o. 

218, Hooge Kampse Plas, veron-
dieping Hooge Kampse Plas;

U kunt tegen bovenstaande bouw- 

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

V rijstellingen 
Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 19a lid 4 , van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening maken 
burgemeester en wethouders  van 
gemeente De Bilt bekend dat bij 
afdeling Vergunningen en Toezicht 
tot en met 21 september 2009  voor 
iedereen ter inzage ligt het verzoek 
om vrijstelling als bedoeld in:

•  artikel 19 lid 2  van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:

  Groenekan, Veldlaan 1, oprichten 
appartementengebouw.

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

O ntheffingsaanvragen ( Wro na 1 
juli 2008)
Soms is een aanvraag om bouwver-
gunning in strijd met het geldende 

bestemmingsplan. Op grond van 
de Woningwet moet een dergelijke 
aanvraag tevens worden opgevat 
als een verzoek om ontheffing van 
de regels van het bestemmings-
plan. 

Aanvraag binnenplanse onthef-
fing en bouwvergunning
Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om met toepassing van 
artikel 3.6,eerste lid, sub c van de 
Wet ruimtelijke ordening juncto 
het bestemmingsplan, een (binnen-
planse) ontheffing van het bestem-
mingsplan én bouwvergunning 
op grond van artikel 40 van de 
Woningwet te verlenen voor:
•  Westbroek, Kerkdijk 23, oprichten 
garage/berging (ter inzage termijn 
2 weken)   

De ontwerpbesluiten inclusief de 
bijbehorende stukken liggen in het 
gemeentehuis bij de afdeling Ver-
gunningen en Toezicht, gedurende 
de bovengenoemde termijn ter inza-
ge op werkdagen van 8.30 uur tot 
12.30 uur.

De termijn van terinzagelegging 
start de dag na de datum van deze 
publicatie. Gedurende de termijn 
van terinzagelegging kunnen 
belanghebbenden, bij voorkeur 
schriftelijk, reageren op dit voor-
nemen bij burgemeester en wethou-
ders van gemeente De Bilt (Postbus 
300, 3720 AH Bilthoven). 

V erleende bouwvergunningen
•  Groenekan, Groenekanseweg 58, 

veranderen gevels en indeling van 
de woning (30-6-2009)

•  Groenekan, Voordorpsedijk 53, 
vergroten dakkapel (30-6-2009)

•  Maartensdijk, Dorpsweg 85, plaat-
sen reclamebord (30-6-2009)

Vindt u dat u door één van de boven-
staande besluiten dan wel beide 
besluiten rechtstreeks in uw belang 
bent getroffen? Dan kunt u op grond 
van de Algemene wet bestuursrecht 
een gemotiveerd bezwaarschrift 
indienen bij het college van B&W 
van De Bilt (Postbus 300, 3720 

AH Bilthoven). U moet dat doen 
binnen zes weken na de verzend-
datum (=datum achter de verleende 
vergunning) van de besluiten. In het 
bezwaarschrift moet in elk geval 
worden vermeld naam, adres, de 
dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar 
is gericht en de redenen waarom 
bezwaar wordt gemaakt. 

Ook al dient u een bezwaarschrift 
in, dan mag toch van de verleende 
vergunning en (eventueel onthef-
fing op grond van artikel 3.6, eerste 
lid, sub c van de Wet op de Ruim-
telijke ordening) 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 
griffier van de rechtbank, tel. 030 
– 2233000.
 
V oor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inz age liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling V ergunningen en T oe-
z ic ht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. O p dinsdag is de 
afdeling alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U  kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer ( 030)  228941 1. V oor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/ of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Op de maandagmiddagen in de 
oneven weken vindt in principe de 
openbare vergadering plaats van de 
commissie Welstand en Monumen-
ten Midden Nederland.
De eerstvolgende vergadering van 
de welstandscommissie is op maan-

dagmiddag 27 juli 2009.             
De gegevens zoals vergaderlocatie 
en agenda zijn vanaf vrijdag voor-
afgaand aan de vergadering te raad-
plegen op de gemeentelijke website 
www.debilt.nl.   

Indien u geen toegang heeft tot 
internet, wordt belangstellenden 
geadviseerd vanaf vrijdag vooraf-
gaand aan de vergadering, telefo-
nisch contact op te nemen met de 
unit Administratie van de afdeling 
Vergunningen en Toezicht, tele-
foon 030-2289180. Bij deze unit is 
tevens bekend waar de agenda ter 
inzage ligt.

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

Hollandsc he Rading:
•  4 sparren, Vuurse Dreef 44 (01-

07-2009)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen en 
Toezicht. Inzage van kapvergun-
ningen is mogelijk op werkdagen. 
Dit kan na telefonische afspraak op 
telefoonnummer (030) 228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.
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M ilieuklac hten 
Voor milieuklachten over bedrijven 
kunt u tijdens kantooruren terecht bij 
gemeente De Bilt, T (030) 228 94 11. 
Buiten kantooruren kunt u voor deze 
en overige milieuklachten terecht bij de 
politie Binnensticht, T 0900 8844, of de 
milieuklachtentelefoon van de Provin-
cie Utrecht, T 0800 02 25 510 (24 uur 
per dag bereikbaar).

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Vergadering
welstandscommissie

Werk in uitvoering
•  Bilthoven: Reconstructiewerkzaamheden Prins Bernhardlaan, rijrichting is 

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

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

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

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

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

naar gemeentewerf. Kijk voor meer informatie op www.debilt.nl onder Actu-
eel → Nieuws;

• Groenekan: Reconstructie Lindenlaan 2 juni tot en met 17 augustus;
•  Maartensdijk: Vernieuwen fietspad langs eendenvijver. Fietspad is afgesloten 

voor fietsers en voetgangers van 6 juli tot en met 17 juli. 

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

Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt 
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

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
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel. (0346) 21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Gewijzigde openingstijden 
loketten gemeente De Bilt 

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

Ook het servicepunt van de gemeente De Bilt in Maartensdijk is gedurende 
de zomerperiode gesloten. Zodra meer informatie over de heropening van 
het servicepunt bekend is, informeren wij u via deze pagina.

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

Vervolg op pagina 9



 De Vierklank 9  8 juli 2009

Vervolg van pagina 8

Winnaars fotowedstrijd 
Wegwijz er 2009- 2010 bekend!

De winnaars van de fotowedstrijd W egwijzer 2009- 2010 zijn bekend!  
Afgelopen week reikte wethouder K amminga de prijzen uit aan Piet van 
Trigt (eerste plaats) uit De Bilt, Johanna van W oudenberg (tweede plaats) 
en Annemieke Roestenberg (derde plaats), beiden uit M aartensdijk. De 
winnende foto’s krijgen een plekje in de gemeentegids. U  kunt de foto’s 
bekijken op de website van de gemeente www.debilt.nl. 

 I nsc hrijfformulier sportweek 2009
Inleveren aan de balie van het gemeentehuis uiterlijk tot 15 juni (neem € 10,00 mee! )

Naam:   J/ M *

Adres:  

Postcode: Plaats: 

Telefoon: M obiel: 

S chool:  

Groep waarin je nu zit: 

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

Handtekening ouder of verzorger:  

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

Z o ja, mijn naam is:  

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Er is nog plek voor 25 basisschool-
kinderen die nu in groep 4 t/ m 8 zitten 
om deel te nemen aan de Biltse sport-
week, 19 t/ m 21 augustus. Je kunt je 
inschrijven door het inschrijfformu-
lier in te vullen en met € 10,- in te 
leveren bij de balie van het gemeen-
tehuis. Als je ingeschreven bent, maar 
je kunt achteraf toch niet, vraag dan 
zelf iemand anders in jouw plaats. 
Je krijgt een brief met de groep waar-
in je bent ingedeeld en het program-
maboekje. Het is inmiddels wel zeker 
dat de sportweek 3 dagen duurt.
Er zijn heel weinig ouders die zich 
opgegeven hebben als hulpouder. 
Hierbij de dringende oproep om ook 
opa’s, oma’s, tantes en ooms in te 
schakelen, anders hebben we wel-
licht te weinig begeleiding bij de 

sportweek. 
M ocht je niet weten wat de sportweek 
inhoudt, bel dan met het gemeente-
huis, Ineke W inkel tel. 2289169 of 
mail naar winkelh@debilt.nl. Aan de 
balie van het gemeentehuis zijn ook 
de oude programmaboekjes van 2008 
verkrijgbaar om een idee te krijgen.

Sport mee!  N ieuws
Biltse sportweek:  nog 2 5  deelnemers kunnen z ic h opgeven!

T entoonstelling  ‘ K unst op de kaart-  
D e gemeentelijke c ollec tie in het thema 
van O pen M onumentendag 2009’  van 

1 6 juli – 12 september
Van 16 juli tot en met 12 september 
2009 is de tentoonstelling ‘K unst op 
de kaart’ te bezichtigen in de Tra-
verse van het gemeentehuis, S oest-
dijkseweg Z uid 173 in Bilthoven. 
De tentoonstelling toont bijzondere 
objecten uit de eigen gemeentelijke 
kunstcollectie. Het thema van deze 
expositie sluit aan op het thema 
van M onumentendag 2009 , O p 
de kaart, dat op 12 september a.s. 
wordt gehouden. De tentoonstelling 
is gratis toegankelijk. 

G emeentelijke kunstc ollec tie
De afgelopen jaren is er gewerkt 
aan de inventarisatie en opschoning 
van het Biltse kunstbezit. De col-
lectie omvat ruim 500 objecten die 
gerelateerd zijn aan de gemeente 
De Bilt, die van redelijk tot goede 
kwaliteit zijn en die niet zijn over-
vertegenwoordigd. In de Biltse col-
lectie bevinden zich o.a. schilde-
rijen, grafiek, tekeningen, munten 
en penningen, keramiek, bronzen 
en stenen beelden maar bijvoor-
beeld ook oude ambtsketens en een 

bodebus. Het oudste geregistreerde 
object stamt uit 1759 . Een deel 
van deze collectie is in bruikleen 
uitgeleend aan publieke instellingen 
(basisscholen, muziekschool, zor-
ginstellingen, etc.), geplaatst in de 
openbare ruimte (bijvoorbeeld bron-
zen beeld rotonde S perwerlaan, her-
denkingsmonument voor Jagtlust, 
beide in Bilthoven) of hangt/ staat 
in het gemeentehuis. O p die manier 
zijn veel werken zichtbaar voor het 
grote publiek.

Deze vraag is moeilijk te beantwoor-
den;  in ieder geval de bewoners in de 
omgeving van haar huis wel. Z e ging 
bijna dagelijks aan de wandel, eerst 
alleen en later met haar rollator en 
maakte een rondje langs het blok waar 
ze woonde. Veronica was op haar 
wandelingen een vriendelijke, maar 
soms ook een merkwaardige figuur. 
Toen ze aan haar nek was geopereerd, 
liep ze met een soort halo op haar 

hoofd rond en was ze een bijzondere 
verschijning. Veronica woonde haar 
hele leven in haar geboortehuis aan de 
Vijverlaan. In haar jeugd was ze zeer 
sportief en actief en bezocht zij de 
K ees Boekeschool en de K unstacade-
mie. Na haar opleiding legde zij zich 
toe op het schrijven van kinderboeken 
en theaterstukken. U it de toekenning 
van een Gouden Griffel en drie Z il-
veren Griffels blijkt duidelijk dat zij 
in haar vak succesvol is geweest. Na 
haar 25ste bepaalde reuma voor een 
groot deel haar leven.

M aar wie was Veronica eigenlijk?  
Haar dochter Eva en later ook haar 
kleinkinderen Rhea en Jenthe waren 
het meest dierbaar in haar leven. Voor 
de vele vrienden en bekenden om haar 
heen was haar doorzettingsvermogen 
een blinkend voorbeeld. S chrijven 
deed ze dagelijks, ook al was het 
maar een zin. De personages uit haar 
boeken ‘die zich gewoon aanmelden, 
hielden me gezelschap’, aldus Vero-
nica. Haar tuin beleefde ze als een 
soort universum. Z e gaf er vorm aan 
door planten van zaadjes te kweken 
en samen met de vele vaste planten 
er een intieme plaats van te maken 
waar ze de vogels kon bekijken, een 

plek had om te lezen en met vrienden 
en familie praatte. En de poezen die 
ze had, waren uit haar leven niet weg 
te denken.

Iedere maand ging ze naar de vlooi-
enmarkt in U trecht om haar verza-
melingen van oude sieraden, kinder-
serviezen, speelgoed en poppen uit 
te breiden. Tijdens de winterdagen 
maakte ze zelf ‘engelenfiguurtjes’, 
die ze vaak als cadeautje weggaf. 
Niettegenstaande haar, ook buiten 
Nederland, bekendheid als schrijver, 
was bescheidenheid een kenmerk van 
haar. Door veel te lezen en om te gaan 
met internet bleef ze op de hoogte van 
wat er in de wereld gebeurde. O ok 
over controversië le onderwerpen kon 
ze scherp uit de hoek komen. Eman-
cipatie en vrijheid waren haar devies 
en daar streed ze voor.

Neem eens de moeite om op Google 
Veronica Hazelhoff in te typen en de 
vele recensies over haar schrijven te 
lezen. M en zal verbaasd staan!
Veronica hield van Groenekan en 
Groenekan van haar.
W e zullen haar missen.

C or en Marily n van Doesburg

V eronic a Haz elhoff, wie kende
haar eigenlijk niet?

O pendag T homashuis goed 
bez oc ht

Heel veel mensen uit M aartensdijk en daarbuiten hebben afgelopen zater-
dag tijdens de opendag het Thomashuis M aartensdijk bezocht. O nder hen 
de dominee, de pastor, de bakker en de apotheker maar ook de raadsleden 
Anneke van Heertum en Frans Poot. Laatstgenoemde vertelde achteraf 
onder de indruk te zijn van de opzet van het Thomashuis en de kwaliteit van 
zorg die op deze manier geleverd kan worden. Hij opperde sponsoren aan te 
schrijven om zo speciale doelen te realiseren. Een andere opmerking was- 
waarin een klein dorp groot kan zijn-. Iedereen kreeg de gelegenheid om 
de kamers van een aantal bewoners te zien en ook de ruime gezamenlijke 
woonkamer en keuken. Daarnaast konden ze de sfeer proeven die heerst in 
dit huis waar zorgondernemers Dennis en Nathalie van M iddelkoop met 
hun drie kinderen en zeven bewoners lief en leed met elkaar delen.

Heel veel mensen uit Maartensdijk en daarbuiten hebben afgelopen zater-
dag tijdens de Opendag het Thomashuis aan de Dorpsweg in Maartensdijk 
bezocht. Ze hebben de kamers van bewoners gezien en ook de ruime geza-
menlijke woonkamer. [MD].



K nikarm Z O NNES CHERM EN 
elektrisch tot 5,5 mtr. breed. 
€  1.050,- incl ophangen. Tel. 
Hans 06-26604 779  Groenekan. 
M arkiezen stofferen.

Avondje weg en oppas nodig?  
M eisje van 14  komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 034 6-213204

O p maandagmorgen mesten wij 
uit bij stal RU IGENHO EK , wij 
zoeken mannelijke versterking. 
W ie komt ons helpen?   Tel. 
06-204 1519 8

De FRANS E taal spreken en 
verstaan. S tart september. In 
kleine groep voor beginners en 
gevorderden. Tel. 034 6-211667

BETTY ’S  CO RNER wenst u 
een fijne vakantie!
Gesloten van 12 juli t/ m 3 
augustus. Bel voor een afspraak: 
06-33722022.
Z org voor uw haar!

Gratis af te halen!  
PAARDENM ES T, iedere 
gewenste hoeveelheid. W e heb-
ben er bergen van. S tal Arends, 
Eikensteeg 11a, M aartensdijk. 
Tel 06-54 753516

M erk TAPIJT en vinyl met 
kortingen tot 70 %  .Tel 06 
3018634 2 of kijk op www.
mevoshop.nl

Goed tehuis gezocht voor 2 
konijntjes, zijn zwart en gebo-
ren op 12 mei. Z ijn gewend 
aan kinderen, vak, opvang kan 
geregeld worden. Tel. 034 6-
213026

Gevonden bij bushalte de 
Rotonde in M aartensdijk. 
Nieuwe sleutels (huis). M a 22 
juni ±  17.30 uur. Tel. 28239 2
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CARAVAN Beyerland 4 00/ 2 
luxe mooie 2 pers. caravan 2006 
2 banken 80x200 (200x200) 
lattenbodem, wc ringverw. 
ruime keuken, voortent, boiler. 
Goed onderhouden. Tel. 034 6-
212036

Z onnescherm effen rood 
doek 225 cm. breed. €  20,-. 
Trapleuning rond hout 330 lang 
met bevestigingsbeugels. €  
10,-. Tel. 034 6-213528

Hocker v. zuiver leer 85x65x4 5 
i.z.g.s. L. bruin als salon te 
gebruiken. €  50,-. Tel. 035-
6020733 na 17.00 uur.

Rond bijzettafeltje met glas-
plaat, 60 cm. rond metalen 
(Tonet) stoel. €  17,50. 1 pers. 
dekbed. €  12,-. Bijna nieuw. 
Tel. 06-54 665050

Leuke rieten poppenschommel 
wieg (past baby born in) met 
bekleding. €  19 ,50. Prachtig 
houten hobbelpaard (nieuw). 
Leuk als kado. €  19 ,50. Tel. 
06-54 665050

Goede omafiets wielmaat 28 
inch. Vaste prijs. €  4 9 ,-. Tel. 
06-4 264 34 9 8

O PPAS  voor twee kinderen 
(2 en 4  jaar) gezocht voor 2 
of 3 dagen in Hollandsche 
Rading, bij ons thuis. Interesse?  
06-5327529 7.

Z O NNES CHERM EN windvast 
1,00 m. uitval, blauw doek. €  
250,- incl. ophangen. Tel. Hans 
06-26604 779 , Groenekan

T e koop aangeboden

P ersoneel Aangeboden 

N ootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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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

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D . van V ulpen 
voor al uw beplanting, tuinaanleg en -onderhoud, sierbestrating, 
afscheidingen, gazons, enz. Vraag naar onze geheel vrijblijvende 
prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 034 6-212787

O ud ijz er-  en metaalafval Coc k Rose -  M aartensdijk. T el. 
0 6 - 5 4 9 6 7 9 8 5

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

T e koop:  stijlvolle, vrijstaande villa in Groenekan,  K on. 
W ilhelminaweg 371, met rietgedekte garage en schuur, op 569  
m2 grond. Grote huiskamer met serre, moderne wooneetkeuken, 
bijkeuken en kelder, 5 slaapkamers.  Fraai aangelegde tuin. 
Vraagprijs €  778.500,- Inlichting: 06-4 09 74 561/ 030-7530357 
(eigenaar) of 034 6-5604 24  (makelaar). Eventueel ook (tijdelijk) 
te huur!  Huurprijs: €  1.9 75,-. O pen huis: zaterdag 11 juli a.s van 
11.00-14 .00 uur.

Ambac htelijke I J sboerderij –  Westbroek. O pen: woensdag 
t/ m zaterdag van 11.00-16.30uur. Volop sorbet en yoghurtijs in 
diverse smaken. K erkdijk 14 1. Tel. 034 6-281288

D iverse

F ietsen/ Brommers 

P ersoneel gevraagd

A dv erteren in
De V ierkl ank!
I ets  v oor  u ?

B el  dan  0346 21 19 92

F ietsen/ Brommers 

OP ZOEK NAAR EEN LEUKE 
BIJVERDIENSTE?!

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

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461

3737 BE Groenekan
0346-211992

Wij zijn op zoek naar een bezorger 
die wekelijks de krant wil 

rondbrengen in een gedeelte van 
Bilthoven noord.

De bezorging is op woensdag.
De kranten worden bij je thuis 

aangeleverd.

Kom ons team versterken!
50+ ook welkom.

Jaar verslag 2008 Stic hting 
O penbaar O nderwijs

S inds 1 januari 2005 worden de openbare basisscholen binnen de gemeente De 
Bilt bestuurd door de S tichting O penbaar O nderwijs Rijn- en Heuvelland. O p 
basis van de stichtingstatuten, heeft het stichtingsbestuur het Jaarverslag over 
2008 ter instemming aan de gemeente voorgelegd. De gemeenteraad heeft de 
bevoegdheid tot goedkeuring van het jaarverslag van een stichting, waarin de 
gemeente participeert of anderszins deelneemt, gedelegeerd aan het college.

U itgangspunt van het stichtingsbestuur is dat de uitgaven de inkomsten niet 
mogen overschrijden. U it het jaarverslag blijkt, dat deze doelstelling voor 2008 
niet is gerealiseerd. De S tichting heeft in 2008 uit gewone bedrijfsvoering een 
negatief resultaat behaald van €31000. Het nadelige saldo wordt veroorzaakt 
door verwerkte baten en lasten uit 2007, niet geraamde huisvestingslasten, een 
naheffing van het Vervangingsfonds en de vorming van een voorziening voor 
oude vorderingen. Deze lasten kunnen allen als incidenteel worden beschouwd. 
O ndanks het negatief resultaat over 2008, beschikt de S tichting over een eigen 
vermogen van € 4.181.272,00.  Een goedkeurende accountantsverklaring op 
basis van een volledig onderzoek, waarbij aandacht is besteed aan getrouwheid 
en rechtmatigheid, is aan het jaarverslag toegevoegd. Het college van B& W  van 
de gemeente De Bilt heeft besloten om in te stemmen met het jaarverslag 2008 
van de S tichting. Het verslag ligt op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Ook de Maartensdijkse Kievitschool wordt bestuurd door de Stichting Open-
baar Onderwijs Rijn- en Heuvelland, waarvan op de rechtermuur het logo.

Zangworkshop in W4
Heb je altijd al je favoriete song voor publiek willen 
opvoeren?  Ben je tussen de 12 en de 16 jaar geef je 
dan op voor de zangworkshop. In 8 lessen leer je hoe 
je je stem moet gebruiken, ademhalingstechniek en 
hoe je moet optreden voor publiek. De laatste les is 
een optreden voor je ouders en vrienden. 

De workshop bestaat uit 8 lessen en wordt gegeven 
door Astrid van Assen. Z ij heeft veel ervaring als 
zangdocent en uitvoerend zangeres. De kosten zijn 30 
euro (voor U -pas houders 15 euro). De eerste les is 
op donderdag 1 oktober van 19.00 tot 20.30 uur. De 
lessen daarop zijn elke donderdag om dezelfde tijd. 
Het vind plaats in Jongeren Activiteiten Centrum W 4 
aan de W eltevreden 4 in De Bilt. Voor meer informatie 
neem contact op met Andreas Geursen, ag@jeugd-
punt.nl, 06-24840312. Aanmelden kan bij S tichting 
Animo, vraag naar Angela de K oster, tel. 030 2201702 
of mail naar a.dekoster@stichting-animo.nl

Hoekiekidz z
in de Zomer

O p woensdag 22 juli gaat ‘t Hoekie met kinderen 
vanaf zwemdiploma A t/ m 12 jaar naar zwembad 
Dijnselburg in Z eist!  Er wordt om 10.00 uur verza-
melt bij buurthuis ’t Hoekie en daarna met de auto 
naar het zwembad gereden om 16.30 uur ben je weer 
terug bij het buurthuis. Voor de lunch, drinken en wat 
lekkers wordt gezorgd. Het enige wat jij hoeft mee 
te nemen zijn je zwemspullen!  K osten per persoon: 
10 euro (met U -pas 5 euro). Lijkt het jou leuk om 
hierbij te zijn?  M eld je dan snel aan, want vol= vol!  
S tichting Animo - Locatie: buurthuis ’t Hoekie - Prof. 
Dr. T.M .C. Asserweg 2, 3731 K X  De Bilt. Tel 030 
2201702. Info per e-mail: info@animowerkt.nl

Beverly Hills
Chihuahua

in D e V ierstee
Beverly Hills Chihuahua vertelt het verhaal over 
Chloe (Angela S chijf), een glamourous chihuahua 
die geniet van haar luxe leven in Beverly Hills. 
Als de trouwe viervoeter Papi (Tom van Landuyt: 
de man van Angela S chijf) hopeloos verliefd op 
haar wordt, draait de verwende Chloe zich om en 
wilt niets met hem te maken hebben. W anneer zij 
vervolgens met de nicht van haar baasje op vakan-
tie gaat naar M exico en daar verdwaalt, probeert 
ze haar weg terug te vinden met de hulp van een 
Duitse Herder, die door zijn verleden de straten 
van M exico op zijn poten kent. Gelukkig blijft Papi 
hopen op de dag dat hij samen met Chloe aan het 
zwembad kan liggen en zodra hij erachter komt 
dat Chloe vermist is, vertrekt ook hij richting het 
zuiden. S amen met drie honden, twee mensen, een 
sluwe rat en een nerveuze iguana probeert hij zijn 
ware liefde te redden van haar confrontatie met het 
ruige straatleven. 

Deze in het Nederlands nagesynchroniseerde Ame-
rikaanse film uit 2008 met de stemmen van o.a. 
Angela S chijf, K atja S chuurman, Brigit M aasland, 
Tom van Landuyt en Tony Neef is op woensdag 
15 juli a.s. om 13.30 uur te zien in De Vierstee aan 
de Nachtegaallaan te M aartensdijk. K aartverkoop 
een half uur voor aanvang aan de kassa van De 
Vierstee.



Bij hem thuis praten we over zijn 
sport. Het is niet zijn werk maar 
zijn hobby. Arie Nokkert (53) vertelt 
in alle rust zoals een man doet die 
gewend is beslissingen te nemen. Hij 
begon in 1977 bij Vips, de M aartens-
dijkse softbalvereniging die een aan-
tal jaren geleden is opgeheven wegens 
gebrek aan leden. Vóór  die tijd was 
Arie al weg. Hij had zich aangemeld 
als scheidsrechter en volgde de cur-
sussen. Hij is nu alweer vele jaren 
scheidsechter in de hoogste klasse, 
bij zowel de dames als de heren en 
vanaf het jaar 2000 zelfs internatio-
naal scheidsrechter. Hij heeft intussen 
zo’n 70 interlands gedaan, waaronder 
veel Europacups. Het rijtje landen 
dat hij bezocht is indrukwekkend. En 
altijd softbal, want honkbal heeft hem 
nooit geï nteresseerd, vertelt hij. 

U niek
Arie was dan al wel regelmatig in 
het buitenland als scheidsrechter bij 
interlandwedstrijden softbal maar wat 

hij nu gaat doen is toch uniek. Van 
6 t/ m 24 juli wordt in Israë l de18de 
M accabiade, de Joodse O lympische 
spelen gehouden, onder auspicië n van 
het Internationaal O lympisch Comité 
(IO C). De M accabiade is de Joodse 
variant van de O lympische S pelen en 
behoort nu tot de grootste sportevene-
menten ter wereld. Er worden 10.000 
atleten uit ruim zestig verschillende 
landen verwacht, verdeeld over meer 
dan dertig verschillende sporten. De 
Nederlandse ploeg bestaat dit jaar 
uit een 14 0tal atleten. Van de twaalf 
Nederlandse Internationale scheids-
rechters softbal gaan Arie en twee 
van zijn collega’s plus één Belg naar 
Israë l om te zorgen voor een goed 
verloop van de wedstrijden.

 M ooie kans
‘Nee, ik hoef de reis niet te beta-
len’, zegt Arie, ‘voor mij wordt alles 
betaald maar dit keer gaat mijn vrouw 
mee. Z elf was ik al eens in Israë l. 
Daar speelden we met De Vips in een 

internationaal toernooi. M aar mijn 
vrouw is er nog nooit geweest. Z o’n 
kans om samen te gaan later wij niet 
lopen. Voor haar betalen we natuur-
lijk wel zelf. Na de voorronden is de 
opening op 13 juli. M ijn vrouw en ik 
vertrekken 10 juli en rond 24 juli zijn 
we weer terug met een hoop erva-
ring rijker.’ De dag na ons gesprek 
zijn we eens gaan kijken in De Bilt 
op sportpark W eltevreden, waar Arie, 
samen met medescheidsrechter Bob 
Gieskens, de wedstrijd leidt tussen de 
hoofdklassers De Centrals uit De Bilt 
en K okolishi uit Den Haag. K oko-
lishi won met 5-3. W e hebben Arie 
daar bezig gezien. Alert, beweeglijk 
en resoluut. Beslissingen nemend in 
splitseconds. Je kunt zien dat hij nog 
steeds volleybal speelt in het eerste 
team van S alvo M aartensdijk.

G esc hiedenis
De naam van de M accabiah beweging 
komt van Jehoeda de M accabeeë r, een 
Joodse held die in 168 voor Christus 

tegen de Romeinen in opstand kwam. 
De M accabiah beweging begon in het 
jaar 895 met een eerste geheel Joodse 
gymnastiekvereniging in Constanti-
nopel. Daarna richtte de beweging tal 
van sportverenigingen op. De spelen 
zijn niet alleen bedoeld voor Joodse 
atleten maar ook voor alle Israë li-

ers. S cheidsrechters, begeleiders etc. 
hoeven niet Joods te zijn. De eerste 
M accabiade was in 1932. De voor-
laatste, de17de, was vier jaar geleden 
in 2005 met 7000 Joodse atleten uit 
55 landen. Nederland was er toen met 
150 atleten.
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M aartensdijker als I nternationaal sc heidsrec hter 
op Jood se O lym pisc he spelen in I sraël

door Kees Pijpers

Arie N okkert begon in 19 77 als speler bij de M aartensdijkse softbalvereniging V ips. Hij wilde sc heidsrec hter 
worden, volgde de opleiding en slaagde. Al vanaf het jaar 2000 is hij internationaal sc heidsrec hter. N u doet 

hij dat tijdens de 18d e M ac c abiade in I sraël.

Beide scheidsrechters G ieskens en Nokkert, (v.l.n.r.) poseren voor de wed-
strijd begint.

Astrid K ersseboom, woonachtig in 
de gemeente De Bilt, presentatrice 
van het NO S -journaal en voormalig 
redactielid van S tudio S port, is bereid 
gevonden de presentatie van het gala 
te verzorgen. Z ij is betrokken bij de 
hockeyclub S CHC, waarvoor ze fre-
que nt persberichten verzorgt.

Leden
Ron Groenewoud komt uit het voet-
bal: hij is bij diverse profclubs (assi-
stent-)coach geweest, o.a. bij S parta 
en FC Groningen. Hij was jarenlang 
werkzaam bij de K NVB in Z eist 
als trainer van nationale selecties en 
K NVB-trainerscursusleider. ‘Ik kom 
uit Groningen, maar ben in De Bilt 
verankerd sinds ik bij de K NVB ging 
werken.’ W ilco de Rooij is in hart en 
nieren een korfbalman;  zijn naam is 
onlosmakelijk verbonden aan de korf-
balvereniging CK V DO S  in W est-
broek. Hij speelde ruim een decen-
nium in het eerste team, dat hij daarna 
ook nog een drietal jaren coachte. 
O ok op bestuurlijk en vrijwilligersge-
bied is hij al jaren betrokken bij DO S . 
W ilco is werkzaam bij de gemeente 

De Bilt als projectleider ‘wat soms 
wel eens botst met sportaccommoda-
ties! ’ M arjan Bosman heeft haar wor-
tels in Hollandsche Rading liggen;  ze 
woont nu in M aartensdijk. Z e was lid 
van TV Hollandsche Rading. Verder 
geeft ze eerlijk toe dat ze vooral een 
passief genieter van sport is.’M aar 
ik denk dat een blik van ‘buiten’ af 
ook verfrissend kan werken.’ Erik 
Versnel heeft er inmiddels een flink 
aantal jaren bij de hockeyvereniging 
Voordaan opzitten. Versnel is opge-
groeid in de Bilt en speelde onder 
meer op topniveau bij K ampong in 
de hoofdklasse. Hij is momenteel bij 
Voordaan actief in de topsport- en 
sponsorcommissie, ‘en ik speel nog 
elke week een potje hockey bij de 
veteranen! ’ Erik werd vorige maand 
met dit team Europees kampioen. 
Ellis Aantjes is ook al opgegroeid 
in De Bilt, en is van jongs af aan lid 
geweest van BZ C Brandenburg. M et 
het eerste dameswaterpoloteam werd 
ze begin jaren negentig zowel Neder-
lands als Europees kampioen. Z e is 
actief als trainster bij de provinciale 
talentencentrale. O ok speelde ze, na 

een enorme leegloop van het dame-
stopteam, afgelopen seizoen mee in 
dames 1 ‘maar alleen dit seizoen! ’ Jan 
Hoppenbrouwer was op zeer jonge 
leeftijd al betrokken bij de door zijn 
vader opgerichte volleybalvereniging 
S alvo’67. Tegenwoordig is hij inte-
rim-voorzitter van tennisclub Tauten-
burg, waarmee hij inmiddels op en 
nieuw complex is neergestreken: de 
oude velden van VIPS , waarvoor hij 
ooit nog eens softbal speelde. ‘Ik heb 
naast actief sporten altijd in organisa-
ties voor sport en sportevenementen 
gezeten, ik kan het niet laten! ’

Het sportgala vindt plaats op zaterdag 
5 februari 2010 in het H.F. W itte Cen-
trum in De Bilt. Verenigingen kunnen 
kandidaten voor sportvrouw, -man, 
-ploeg en sporttalent van het jaar 
2009 voordragen bij de sportgalacom-
missie via voorzitter Nico de Groot, 
nicodegrot@ziggo.nl. O ok individu-
ele sporters die in de gemeente wonen 
maar die -noodgedwongen- hun sport 
buiten de gemeente De Bilt beoefe-
nen, komen in aanmerking voor de 
sportprijzen van 2009.

J ury en presentator sportgala bekend
D e z es juryl eden voor het Sportgala 2010 in de gemeente D e Bilt, z ijn bekend. Alle z es z ijn woonac htig 

in of betrokken bij een sportvereniging in een van de z es kernen de gemeente D e Bilt. en bestaat uit Ron 
G roenewoud ( voorz itter, D e Bilt) , Wilc o de Rooij ( Westbroek) , M arjan Bosman ( Hollandsc he Rading) , Jan  

Hoppenbrouwer ( M aartensdijk) , E rik V ersnel ( G roenekan)  en E llis Aantjes ( Bilthoven) .

Fietsgilde ' t Gooi rijdt op zaterdag 
11 juli de dagtocht ‘Floris V’. Het 
vertrek is om 10.00 uur vanaf  S ta-
tion Bussum Z uid (loketzijde). O p 
zondag 12 juli wordt de middag-

tocht ‘Dudok Hilversum’ gereden. 
Hierbij vertrekt men om 13.30 uur 
vanaf de K erkbrink te Hilversum 
(museum) en woensdag 15 juli staat 
de middagtocht ‘Drie Gooise dor-
pen en één stad’ op het programma, 
waarvoor men om 13.30 uur vertrekt 
bij het Gemeentehuis van Huizen.  
Voor meer informatie over deze en 
de overige tochten van Fietsgilde ’t 
Gooi, zie www.fietsgilde.nl

O nderz oek naar 
haalbaarheid sport-  en 

rec reatiec entrum D e Bilt 

In de raadsvergadering op 23 oktober 2008 heeft de gemeenteraad het 
initiatiefvoorstel inzake een nieuw S port- en Leisurecentrum overgenomen 
en het college van Burgemeester en W ethouders opgedragen om nader 
onderzoek te verrichten naar de realisatiemogelijkheden. Al eerder (maart 
2009)  heeft B& W  de gemeenteraad geï nformeerd over de opdracht tot het 
uitvoeren van een studie naar de haalbaarheid van een nieuw te realiseren 
sport- en recreatiecentrum in De Bilt. Het was hierbij de bedoeling om de 
haalbaarheidsstudie, vergezeld van een kredietvoorstel, in juni 2009 aan te 
bieden aan de gemeenteraad. De studie als ook het overleg daarover kost 
meer tijd dan was voorzien, maar zal binnenkort worden afgerond. Het 
college verwacht dat het aangekondigde voorstel in september 2009 zal 
worden uitgebracht [ HvdB] .

Afgelopen zaterdag vierde Tennisverenging Hollandsche Rading het 40- jarig 
bestaan met o.a. een veiling van allerlei artikelen en diensten, beschikbaar 
gesteld door bevriende bedrijven en relaties. De opbrengst van ruim 3500 
euro is voor een minitennisbaan voor de jeugd. Deze gelegenheid werd 
tevens aangegrepen om de heren C ees van der Valk (i.m.) en C ons Tresfon 
tot Erelid en Annemarie Bakker en Bert Hegeman tot L id van Verdienste te 
benoemen. Op de foto (v.l.n.r.) Bert Hegeman, Nicole van der Valk, C ons 
Tresfon, Annemarie Bakker en voorzitter F rans Nijnens.



K inderen met bezoekers konden de 
moestuin bekijken en de tentoonstel-
ling ‘Natuurwonderen’, die voor een 
groot deel door de kinderen zelf was 
samengesteld. Alle kinderen hadden 
een eigen natuurwonder meegeno-
men, iets wat zij mooi of speciaal vin-
den uit de natuur. In de klas vertelden 
zij er eerst wat over en daarna konden 
ze hun natuurwonder in de exposi-
tieruimte zetten, zodat de bezoekers 
vanaf 12.30 uur hun natuurwonder 
kunnen bekijken. Buiten werd pop-
corn gemaakt, werden marshmallows 
geroosterd, appelmoes gemaakt en 
werden producten uit de moestuin 
verkocht. De opbrengst van de ver-
kochte producten komt geheel ten 
goede aan de schoolmoestuin, zodat 
de kinderen daar de planten nog beter 
kunnen laten bloeien en groeien.

O c htenden
De feestelijke natuurochtend was 
een afsluiting van een hele reeks, 
die natuurouders en de school geza-
menlijk afgelopen schooljaar hebben 
georganiseerd. Jacque line Nijveld is 
een van die enthousiaste natuurou-
ders. Z ij vertelt: ‘O p deze ochtenden, 
die ongeveer elke 6 weken plaatsvin-
den, krijgen alle leerlingen natuuron-
derwijs aangeboden door natuurou-
ders. Eerst bespreken de leerlingen 
een half uur in de klas een onderwerp 
over de natuur, over mossen, padden-
stoelen, kikkers, slakken, trekvogels, 
de lente, asperges, onkruid enz. en 
gaan dan naar buiten waar ze mogen 
kiezen waar ze iets gaan doen. Z e 
kunnen gaan werken in de moestuin, 
of iets koken, zoals jam, rabarber, 
appelmoes, etc. of iets maken. Voor-

beelden hiervan zijn een vleermuizen-
kast, vogelhuisje, vogelvoederplaats, 
insectenhotel etc. O ok mogen de kin-
deren de natuurkastjes mooi maken;  
kleine vitrinekastjes die gevuld wor-
den met natuurlijk materiaal dat op 
dat moment buiten te vinden is’. De 
kinderen kijken volgens Jacque line 
altijd erg naar deze ochtenden uit. 
Daarom ook leek het de natuurouders 
en de school leuk ouders en bekenden 
eens te laten zien wat er op die och-
tenden allemaal gedaan en geleerd 
is. Een aantal van de behandelde 
onderwerpen en natuurproefjes van 
het afgelopen jaar waren op de ten-
toonstelling terug te zien.

U niek
Het natuurproject zoals dat op de 
Bosbergschool plaatsvindt, is volgens 

Jacque line Nijveld en directeur Chris-
ta K niest uniek. Centraal staat dat 
ouders en leerkrachten samenwerken 
om kinderen de natuur van dichtbij te 
laten ervaren, zodat ze zich bewust 
worden van de natuur en hier met 
respect en bewondering mee omgaan. 
Het is een project, waar iedereen, 
kinderen, ouders en het team van de 
Bosbergschool met plezier aan mee-
werkt. Beiden hopen dan ook dat een 
dergelijk enthousiasme ook andere 
scholen en ouders stimuleert om met 
regelmaat aandacht te geven aan de 
natuur en dit met kinderen van dicht-
bij te ervaren!

D e dag z elf
De kinderen hadden heel veel meege-
bracht, o.a. een boomstam met inker-
vingen van insecten, een platgereden 
slang, een vel van een slang, een 
dode mug, vijver- en slootwater met 
toebehoren, een S paanse peperplant, 
een Bonsaiboompje, uilenballen en 
veren, foto' s van het ringen van de 
jonge kerkuilen in W estbroek, prach-
tige vlinders, schitterende stenen en 

schelpen, een deel van een kaakje 
met tanden van een ree, slakken, 
allemaal soorten vogelnestjes (win-
terkoninkje, kwikstaartjes, meesjes) 
al dan niet gevuld met eitjes en een 
dood klein vogeltje (mereltje) in een 
glazen kistje. Alle kinderen en ouders 
brachten dan ook veel tijd door bij de 
tentoonstelling met het bewonderen 
van de natuurwonderen van andere 
kinderen. De producten uit de moes-
tuin werden goed verkocht. Er werd 
brandnetelsoep gemaakt, popcorn 
verkocht en ook de beschuiten met 
verse aardbeien vonden gretig aftrek. 
Er waren mensen die gereedschap 
voor de school hadden meegenomen, 
dat niet meer door henzelf gebruikt 
werd. O ok is er geld bijeengebracht, 
waar weer nieuwe zaden en spullen 
(zoals o.a. tuinslangen, gereedschap) 
voor de moestuin mee kunnen wor-
den aangeschaft. Het initiatief vraagt 
gezien het succes om herhaling!  Er 
zijn alweer veel nieuwe ideeë n voor 
volgend schooljaar. Aan het enthou-
siasme van iedereen zal het niet lig-
gen.

 De Vierklank 12 8 juli 2009

De grondaankoop in de Biltse Duinen

is wel iets om rond te bazuinen

want wie wil nou niet

in een heel groot gebied

naar hartenlust rond kunnen struinen

G uus G eebel Limerick

U ilenballen en slangenvellen op de 
Bosbergsc hool

door Henk van de Bunt 

O p de Bosbergsc hool in Hollandsc he Rading was woensdag 24 juni de feestelijke afsluiting van de 
natuuroc htenden, die in het bijna voorbije sc hooljaar hebben plaatsgevonden. D e afsluiting vond die oc htend 

op de sc hool plaats. T ussen de middag bez oc hten ouders, verz orgers opa' s en oma' s en bekenden van de 
leerlingen van de sc hool. 

L eerlingen van de Bosbergschool kunnen tijdens het natuurproject gaan werken in de moestuin.

De kinderen hadden heel veel meegebracht. V.l.n.r.:Tessa de Natris met een 
slangenhuid, J inte Nijveld met een uilenbal en de schil van een ei van een 
kerkuil, Bente Nijveld met veren van een Kerkuil, F elix  en F leur de Natris 
met een platgereden slang.

Inwoners van de gemeente De Bilt 
konden afgelopen tijd deelnemen 
aan een fotowedstrijd met als thema 
karakteristieke plekken in de gemeen-
te De Bilt. Een jury bestaande uit 
wethouder Bert K amminga, de raads-
leden Cees Beringen en Nico Jansen, 
en communicatiemedewerker van 
de gemeente Ilse Pols, stelde uit de 
ongeveer vijftig inzendingen een top 
drie samen. Dinsdag 30 juni werden 

de prijswinnaars bekend gemaakt.
De fotowedstrijd werd gewonnen door 
de Biltenaar Piet van Trigt met een 
foto van het K NM I. Van Trigt heeft 
fotograferen als hobby en is lid van 
Fotoclub Bilthoven en O mstreken. 
De tweede prijs was voor apothe-
kersassistente Johanna van W ouden-
berg uit M aartensdijk. Z ij maakte een 
foto van de Nederlands Hervormde 
kerk van M aartensdijk. Annemieke 

Roestenberg uit M aartensdijk maakte 
een foto van Prinsen W est vanaf het 
Prinsenlaantje. De drie fotografen 
kregen uit handen van wethouder 
Bert K amminga een VVV-Irischeque  
ter waarde van respectievelijk 75, 50 
en 25 euro. De prijswinnaars werden 
door de wethouder ook in de bloe-
metjes gezet. Als onderdeel van de 
prijs krijgen de bekroonde foto’s een 
plaats in de gemeentegids 2009- 2010. 
Annemieke Roestenberg is bijzonder 
blij met de plaatsing van haar foto 
in die gids. Z ij is secretaris van de 
S tichting tot behoud van het Prinsen-
laantje en O mmelanden. ‘Er is veel 
strijd geleverd om het gebied voor de 
natuur te behouden. Ik zie die foto in 
de gemeentegids echt als een bekro-
ning.’ [ GG]

C ees Beringen, Piet van Trigt, J ohanna van W oudenberg, Annemieke Roes-
tenberg en wethouder Kamminga poseren voor de winnende foto’s.

M aartensdijkers vallen in de prijz en

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl
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Kleine gebakken zeetong
of

Varkenssteak van de grill

Verse gekookte zeeuwse mosselen
of

Biefstuk met kruidenboter

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar voor een gratis boodschappenpakket

Shoarma
3,24500 gram

nu met GRATIS 
saus en broodjes




