
Het is niet helemaal het resultaat 
waar de bewonersvereniging voor 
heeft geknokt (oversteekplaatsen met 
gewone stoplichten), maar het komt er 
dicht in de buurt. Bovendien komt er 
een extra zebrapad bij (aan de noord-
kant van het ‘Rondje’) en wordt het 
zebrapad ter hoogte van de Advent-
kapel verplaatst naar de noordkant 
van het ‘Vierkantje’. Dat zorgt voor 
een evenwichtige verdeling van vier 
zebrapaden over de gehele lengte van 
de Tolakkerweg. 

Knipperen
Bij drie zebrapaden komen nieuwe 
oversteeklichten, in de vorm van een 
vierkant bord met een overstekende 
voetganger, dat met een drukknop in 

werking wordt gesteld. Het licht gaat 
dan zo fel knipperen dat het direct 
opvalt, ook bij daglicht. Door de 
relatief lage plaatsing vlak bij de plek 
waar de voetganger staat te wachten, 
ziet de naderende automobilist in één 
oogopslag het knipperende waarschu-
wingsbord en de persoon die op het 
punt staat over te steken. Onderzoek 
wijst uit dat het aantal automobilisten 
dat daadwerkelijk stopt na aanleg van 
de lichtinstallatie stijgt van 33% naar 
75%. 

Landgraaf
Het relatief nieuwe systeem wordt 
al toegepast in de plaats Landgraaf 
(in de provincie Limburg). Navraag 
door de bewonersvereniging leert dat 

bewoners en gemeente daar tevreden 
zijn over deze oversteekbeveiliging. 
De provincie Utrecht wil de nieuwe 
voorzieningen nog vóór de zomer 
aanleggen.
De andere belangrijke toezegging is 
dat het stoplicht op de kruising met 
de Vuurse Dreef anders wordt inge-
steld. Het verkeer uit de richting 
Loosdrecht/Hilversum zal dan tijdens 
de ochtendspits wat langer moeten 
wachten. Dat heeft het voordeel dat 
auto’s uit de Graaf Floris V-weg en 
de Vuurse Dreef sneller de N417 op 
kunnen, en dat er op de Tolakkerweg 
verkeersluwe momenten ontstaan 
waardoor auto’s die van de oprit de 
weg op willen meer tijd krijgen. 

Verkeersambtenaar
Bij de totstandkoming van het com-
promis tussen bewonersvereniging en 
provincie heeft de gemeente De Bilt 
een zeer positieve rol vervuld. Ver-
antwoordelijke wethouder Arie-Jan 
Ditewig en verkeersambtenaar Maar-
ten Wiegant hebben de wensen van 
de bewoners van Hollandsche Rading 
herhaaldelijk bij gedeputeerde J. 
Ekkers van de provincie aangekaart, 
en met steun van de gemeenteraad is 
zelfs geld vrijgemaakt op de gemeen-
telijke begroting om de aanleg van 
een oversteekbeveiliging met stop-
lichten te financieren. 

Deze behaalde resultaten geven geen 
aanleiding de spandoeken voorgoed 
op te bergen. Er blijft nog een aantal 

problemen over die de leefbaarheid 
ernstig aantasten, zoals de geluids-
overlast en het fijnstof van het ver-
keer (vooral van de A27) en de idi-
oot hoge snelheid waarmee sommige 
automobilisten menen ’s avonds en ’s 
nachts over de Tolakkerweg te kun-
nen racen, daarbij de chicanes aan de 

verkeerde kant passerend. Ook leeft 
de wens om de maximum snelheid 
op het stukje van de N417 tussen 
Hollandsche Rading en Maartensdijk 
te verlagen naar 60 km, zoals dat 
ook staat te gebeuren aan de andere 
kant van Hollandsche Rading, op de 
Utrechtseweg en de Noodweg.
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DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

NELLEKE ALBERS
MAKELAARDIJ O/G B.V.

DORPSWEG 158  MAARTENSDIJK 

TEL. 0346-213446 Ook buiten kantoortijden

www.nellekealbers.nlMaertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

OOSTVEEN B.V.
Schildersbedrijf – Sedert 1920 

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

DE KUNST VAN VAKWERK

oostveen.westbroek@xs4all.nl

Tolakkerweg Hollandsche Rading veiliger
Provincie zegt beveiligde oversteekplaatsen toe

De provincie Utrecht heeft de bewonersvereniging Tolakkerweg e.o. toegezegd dat er drie zebrapaden komen 
op de Tolakkerweg die met een oversteeklicht worden beveiligd. Daarnaast wordt het stoplicht 

op het kruispunt bij de Vuurse Dreef zodanig ingesteld dat er hiaten in de verkeersstroom ontstaan 
tijdens de ochtendspits. 

5 ruiten ingekinkeld

In het voorbije weekeinde in de nacht van zaterdag op zondag zijn rond half 
vier vijf ruiten van het (basis-)scholencomplex aan de Nachtegaallaan met 
stenen ingegooid. Bij de Martin Luther Kingschool betrof het twee ramen; 
bij de aanpalende Kievitschool drie. Wellicht een alternatief onderwerp 
voor het P(R)aad(s)huis van deze (woensdag-)avond in Dijckstate voor de 
eerder genoemde steunkousen [MD].

Acties in het verleden zijn blijkbaar lonend geweest.

Bij zebrapaden op de Tolakkerweg komen oversteeklichten die in Landgraaf 
ook worden toegepast. (foto Agmi BV)
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

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

23 maart - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

23 maart - 11.00 uur 
Ds. A. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
20 maart - 19.30 uur en 

21 maart - 14.00 en 19.30 uur en
22 maart - 19.30 uur en

23 maart - 10.30 uur
Pastor de Wit

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
20 maart - 19.00 uur en
21 maart - 19.00 uur en 

23 maart - 10.30 uur
Ds. P. Pannekoek, Groenekan

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
21 maart - 19.30 uur en

23 maart - 10.00 en 18.30 uur en 
24 maart - 10.00 uur

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk  
Groenekan

Groenekanseweg 32  
(De Nijepoortschool)
21 maart - 19.30 uur

Kand. R. v.d. Kamp, Scherpenzeel
23 maart - 10.30 en 18.00 uur 

Eerw. Hr. E. van Baren, Vriezenveen
24 maart - 10.00 uur

Ds. J.D. Heikamp, Staphorst

Ned. Ger. Kerk Westbroek
21 maart - 19.30 uur en 

23 maart - 10.00 en 18.30 uur
Ds. J.F. Ezinga

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
21 maart - 19.00 uur

Ds. C.G. Geluk, Huizen
23 maart - 10.00 uur

Ds. F. Luitjes, Ermelo
23 maart - 18.30 uur

Ds. P. van den Heuvel, Bunnik
24 maart - 10.00 uur
Dienst door de jeugd

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

21 maart - 18.30 uur
Ds. T. van ’t Veld

23 maart - 10.00 uur
Ds.G.H. Kruijmer

23 maart - 18.30 uur
Ds. P. Vermaat, Veenendaal

24 maart - 10.00 uur
Paaszangdienst m.m.v. de Woudzang

Kerkje Blauwkapel
23 maart  - 9.30 en 10.30

Ds. C. 't Lam
Oecumenische dienst

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

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

B. van Noort
Dag en nacht bereikbaar

Kerkdijk 63
3615 BB  Westbroek

0346 - 28 15 54 / 06 - 230 560 74

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

Geboren
13 maart 2008

Kiki
  

Dochter van 
Maarten Penning en Totie Cronie

Nwe. Weteringseweg 98
Groenekan

Oecumenische dienst
Geïnitieerd door de Raad van Ker-
ken De Bilt e.o. is er op 2e Paas-
dag - maandag 24 maart - a.s. een 
oecumenische viering in de Onze 
Lieve Vrouwekerk aan de Grego-
riuslaan in Bilthoven. De aanvang 
is om 10.00 uur. Voorgangers zijn 
ds. R. van den Beld en pastor G. 
Oostvogel. Het thema van de dienst 
is: ‘Helende kracht ontvangen’. Het 
orgel wordt bespeeld door Arie van 
Viegen.

Workshop  
Groei & Bloei 

Vrijdag 21 maart kunt u deelnemen 
aan de workshop tafelstuk maken 
onder leiding van Corine van het 
Klooster. Met Pasen voor de deur is 
het erg leuk om zelf voor de feeste-
lijke aankleding van de paastafel te 
zorgen. De workshop is van 10.00 
uur tot 12.00 uur en kost voor 
leden 15 euro en voor niet leden 20 
euro. Voor inlichtingen en aanmel-
den: Marijke Noordeloos, tel. 035 
6233947.

Jeugddienst  
in Westbroek

in goede samenwerking tussen de 
zondagsschool, de jeugd- en tie-
nerclub en de jeugdvereniging van 
de Hervormde Kerk in Westbroek 
is er op tweede paasdag 24 maart 
a.s. om 09.30 uur in de Hervormde 
Kerk aan de Kerkdijk 8 een jeugd-
dienst. in deze dienst is er geen 
voorganger en verzorgen eerderge-
noemde jeugdgroepen de invulling. 
Het thema is ‘doodlopend het einde 
voorbij’. De opbrengst van de te 
houden collecte is bestemd voor 
het project ‘Heel ons hart’ voor 
zendingswerk in Rwanda. 

Historische Vereniging
Maartensdijker Han Baartmans is op dinsdag 25 maart a.s. gast bij de His-
torische Vereniging van Maartensdijk. Baartmans (ook actief betrokken bij 
Fotoclub Bilthoven e.o.) zal een aantal klankbeelden laten zien d.m.v. digitale 
projectie. Het hoofdgerecht zal een klankbeeld over de Grote of Nassaukerk 
in Breda zijn. Dit n.a.v. de excursie deze zomer naar Breda. Verder zal hij 
enkele oude steden in Nederland laten zien en een klankbeeld over een mu-
seumboerderij in de Achterhoek. De avond zal gehouden worden in de Ont-
moetingskerk, Julianalaan 26 in Maartensdijk. Aanvang: 20.00 uur. Gasten 
zijn van harte welkom! zie ook www.historischeverenigingmaartensdijk.nl

KBO gaat naar Delft
Woensdag 26 maart organiseert de K.B.O. afd. De Bilt - Maartensdijk een 
bustocht naar Delft met bezoek aan de  ‘Koninklijke Porceleijne Fles’, waar 
het gezelschap ontvangen wordt met koffie/thee en appelgebak. Deze aar-
dewerkfabriek uit 1653 verzorgt een rondleiding met demonstraties van het 
schilderen van Delfts blauw en de deelnemers ontvangen een leuk aandenken. 
in restaurant ’t Karrewiel’ wordt geluncht. Daarna begeeft de groep zich naar 
de Nieuwe Kerk waar het praalgraf van Prins Willem van Oranje zich bevindt. 
Met een gids wordt de kerk bezichtigd. Er is ook een mogelijkheid tot wan-
delen in het Delftse centrum. Het vertrek is om 09.00 uur vanuit De Bilt. De 
verwachte terugkeer is om ± 18.30 uur in De Bilt. Niet-leden kunnen ook mee. 
inlichtingen en aanmelding bij de heer Gerritsen, tel. 030 2286483.

Krentenstollenaktie 
voor Roemenië

 
Ook dit jaar organiseert de commissie Oost Europa van de Hersteld Her-
vormde Kerk te Maartensdijk  een krentenstollenaktie voor het project Cen-
trum voor integratie van jongeren in Roemenië. Dit centrum heeft als doel 
het sociaal integreren van jongeren uit tehuizen (kinderhuizen) en het weer 
terugbrengen van hen in de samenleving . Het project is zowel bedoeld voor 
jongeren, die voorheen in staatscentra werden opgevangen, als voor hen, die 
in riskante omstandigheden verkeren (o.a. slachtoffers van mensen handel). 
Exclusief de subsidie zijn de kosten van dit project 6000 euro.
De met spijs gevulde stollen (van de Maartensdijkse Bakkker Bos) wegen 
ca. 750 gram en kosten 5,90 euro en de kleinere (ca. 400 gram) kosten 3,65 
euro per stuk. Bestellingen kunnen worden doorgegeven tot en met vandaag 
(19 maart) en worden afgehaald op 20 of 21 maart tussen 12.00 en 16.00 
uur bij Fam. v.d. Meyden, Dorpsweg 77 of Fam. v. Woudenberg, Dorpsweg 
76 -78 , beiden te Maartensdijk. Ook is het mogelijk bestellingen 22 maart 
voor ca 11.00 uur thuis bezorgd te krijgen. Bestellingen kunnen o.a. worden 
opgegeven bij Fam. v. d. Meyden, tel. 0346 211480, e-mail prive@meyden-
seatrade.nl en Fam. v. Woudenberg, tel. 0346 212219, e-mail K.van.Wou-
denberg@hetnet .nl

A capella in Woudkapel
De zeven woorden, die Jezus aan het kruis sprak, zijn door verschillende 
componisten op muziek gezet, onder wie Charles Gounod (1818-1893). zijn 
versie ‘Les sept paroles du Christ sur la croix’ wordt door de zangkring van de 
Woudkapel in de kerkdienst op Goede Vrijdag 21 maart a.s. om 20.00 uur in 
de kapel ten gehore gebracht. Het is een vierstemmig stuk, bestaande uit een 
proloog en 7 delen, die a capella door de zangkring Woudkapel zal worden 
uitgevoerd. in het vierde deel komt een solostuk voor, dat door vier solisten 
uit de zangkring zal worden gezongen. 
De door Gounod gebruikte teksten stammen uit de evangeliën van Mattheus, 
Marcus, Lucas en Johannes. Tussen de delen door zal ds. Boersma teksten 
voorlezen en passende lichtbeelden vertonen. De Woudkapel ligt aan de 
Beethovenlaan 21 te Bilthoven. De toegang is vrij; aan de uitgang is er een 
collecte. zie ook: www.woudkapel.nl



Voor Rost van Tonningen was de nota 
Economisch Beleid 2020 aanleiding 
een werkgroep te starten. Hij had 
in deze nota de term duurzaamheid 
gemist. Désirée Schmalschläger sloot 
zich direct bij het initiatief van Rost 
van Tonningen aan. Zij had bij de 
behandeling van de begroting 2008 
het college van B en W in een motie 
verzocht met een duurzaamheidno-
titie te komen. Wethouder Ditewig 
zegde toe daarmee in het voorjaar 
van 2008 te komen. De twee raadsle-
den denken dat de resultaten van de 
werkgroep Duurzaamheid daarbij een 
waardevolle aanvulling kunnen zijn. 
Binnen de gemeente zijn al veel voor-
beelden van duurzaam bouwen. 

‘Er is zelfs een convenant voor duur-
zaam bouwen gesloten, maar de beno-
digde ambtelijke capaciteit ontbreekt. 
Je kunt wel een convenant hebben, 
maar dan moet er ook een ambtenaar 
zijn die dat toetst’, zegt Schmalschlä-
ger. Woonstichting SSW doet wel aan 
duurzaam bouwen, maar dat is eigen 
initiatief. Rost van Tonningen consta-
teert dat door de hoge olieprijs veel 

duurzaamheidsbevorderende maatre-
gelen aantrekkelijk zijn geworden. 

Speerpunten
Rost van Tonningen noemt de samen-
werking met een coalitiepartij bijzon-
der. ‘Omdat een coalitiepartij toch een 
andere positie inneemt. Als oppositie 
ben je wat vrijer in je handelen.’ Sch-
malschläger ziet het praktisch. ‘’Je 
hebt een thema en als dat dusdanig 
is dat samenwerking kan, dan is het 
thema leidend en niet de persoon. Als 
zoals in dit geval de samenwerking 
met de persoon ook plezierig is, is dat 
meegenomen, maar dat staat los van 
de aanvankelijke keuze.’ 

Andere partijen uit de raad hebben 
zich nog niet bij de werkgroep aan-
gesloten. Voor de bijeenkomst op 26 
maart zijn raad en college wel uit-
genodigd. Dan wordt ook een aantal 
concrete speerpunten gepresenteerd. 
De werkgroep wil proberen groene 
organisaties te mobiliseren. Het gaat 
voornamelijk om het lokale aspect. 
‘Wat we willen bereiken is bedrijven, 
burgers en scholen een stimulans te 
geven om energiebesparingen toe te 
passen. We beginnen met scannen, 
hoe of waar ben je op dit moment. 
Vervolgens kun je met maatregelen 
komen en aangeven dat je geld bin-
nen een bepaalde tijd kunt terugver-
dienen en besparen. Het meest voor 
de hand liggend is daarbij faciliteiten 
te bieden, om dit voor verschillende 
doelgroepen ook mogelijk te maken’, 
aldus Ebbe Rost van Tonningen. 

Leuk
‘Duurzaam kan ook heel leuk zijn. 
Alleen al omdat er technologisch 
zoveel mogelijk is. Voor mensen die 
met techniek bezig zijn lijkt het me 
fantastisch om technische oplossin-
gen te ontwikkelen’, zegt Désirée 
Schmalschläger. Ze noemt als voor-
beeld woningen die geen energie meer 
gebruiken, maar het zelf opvangen. 

‘Het lijkt me heel aantrekkelijk om 
zo’n huis te kopen en het lijkt me ook 
heel leuk zoiets te maken en te ont-
dekken. Voor de burger die niet zo’n 
uitvinder is lijkt het me leuk voor hun 
portemonnee.’ Ebbe Rost van Ton-
ningen vertelt enthousiast over een 
rit die hij met een Toyota Prius heeft 

gemaakt: ‘Dat is een hybride auto 
met zowel een verbrandingsmotor 
als een elektromotor met een zeer 
lage CO2 uitstoot. Als je dan op een 
schermpje ziet dat je alleen op elek-
tro rijdt en dus geen druppel benzine 
gebruikt dan vind ik dat fantastisch. 
Je kunt meteen zien hoe je zuinig 
bezig bent.’ 

Hoe scholen bij het project betrokken 
worden is nog niet uitgewerkt, maar 
het lijkt Rost van Tonningen een 
goed idee om in te breken bij lessen 
maatschappijleer en een soort gastles 
te geven, toegespitst op het thema 
duurzaamheid. ‘Het is ook mooi als 
leerlingen met ideeën komen, maar 
het begint met een stukje voorlich-
ting.’ Directeur sector Weer van het 
KNMI in De Bilt, Remco den Besten, 
is één van de sprekers op 26 maart. 
Het KNMI is heel erg bezig met kli-
maatverandering en steunt het initia-
tief van de werkgroep. 

Vervolg
Ebbe Rost van Tonningen vindt dat 
het groene aspect in de gemeenteraad 
breed wordt ondersteund. Hij noemt 
in dit verband de Ecologische Hoofd-
structuur en het bouwen binnen de 
rode contouren. Binnen de raad wordt 
dit breed gedragen, maar het heeft 
niet het karakter van een kader, de 
grote lijnen waarmee we als raad het 
voortouw zouden moeten nemen. Ik 
vind het leuk om in de grote lijnen te 
denken. Ondanks allerlei verspreide 
initiatieven is het leuk om daar ook 
een verbinding in te maken.’ 

Désirée Schmalschläger vindt dat de 
gemeenteraad ook vaak zaken op 
andere motieven dan de duurzaamheid 
benadert. De groene ruimte wordt in 
de raad breed gedragen. Dat iedereen 
liever in een groene ruimte woont, is 
iets anders dan duurzaam bouwen. 
Dat willen we wel, maar de ambte-
narencapaciteit is daar wegbezuinigd 
en dat heeft een meerderheid in de 
raad goedgevonden.’ De beide raads-
leden bieden wethouder Ditewig op 
26 maart de duurzaamheidsvisie met 
de speerpunten aan. ‘We gaan zeggen 
dat wij als raadsleden ons best hebben 
gedaan een kader te schetsen en dat 
hij het nu verder moet invullen.’
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Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Beukenburg: 

de stormbal blijft gehesen!
Recente ontwikkelingen rond de bouw van het zorgcomplex in Beukenburg 
maken het noodzakelijk de stormbal hoog in de mast te houden. 

Bezwaarschriften
Inmiddels blijken er bijna 80 bezwaarschriften ingediend te zijn tegen de 
bouwvergunning die de gemeente verleende voor de bouw van een zorg-
complex in Beukenburg. Groenekan e.o. blijken dus mordicus tegen deze 
zoveelste aantasting van een fraai natuurgebied. Realisatie van dit plan zou 
een onherstelbaar verlies betekenen van natuur- en recreatiewaarden in een 
gebied dat niet alleen voor Groenekan maar ook regionaal, juist om deze 
waarden, van groot belang is.  De bezwaarschriften worden behandeld in 
een openbare zitting, 's avonds 8 april op het gemeentehuis.

Kapvergunning
Getuige de aanvraag van een kapvergunning voor die locatie (zie publicatie 
in de Vierklank van 5 maart jl.) is de projectontwikkelaar door deze brede 
weerstand helaas nog niet op andere gedachten gebracht. In totaal moeten 
er 126 bomen gekapt worden waarvan het overgrote deel zomereiken die 
ca. 80 jaar oud zijn. 
Zou het geen gotspe zijn als de bezwaarschriften gegrond worden verklaard 
maar de natuur op die locatie al vernietigd zou zijn? Die dreiging wordt 
ineens een stuk reëler nu blijkt dat er een voorstel in de raad komt tot wij-
ziging van de AVP om bouwaanvragen niet meer te laten frustreren door 
procedures. Kortom: kappen mag dan doorgaan al is de bouwvergunning 
nog in bezwaar. Een reden temeer om ook aan de kapvergunning massaal 
weerstand te bieden. 

Bezwaar maken
Dat kan door tijdens de inzageperiode (6 weken vanaf 5 maart) een ‘ziens-
wijze’ te sturen aan de gemeente waarin u de kapvergunning ten stelligste 
ontraadt, b.v. op grond van het feit dat de bezwaarprocedures zeer wel een 
‘strijdig met het bestemmingsplan’ zouden kunnen opleveren. Mocht de 
gemeente na de inzageperiode toch de kapvergunning verlenen dan kunnen 
daar gedurende 6 weken weer bezwaarschriften tegen in het geweer worden 
gebracht.

Politiek blijft politiek
Ook de politieke partijen zijn zich nu met de zaak gaan bemoeien: in de 
Raadscommissie Openbare Ruimte van donderdagavond 13 maart heeft een 
groot deel van de raad forse kritiek geuit op de handelwijze van B&W en 
men heeft wethouder Ditewig de belofte afgedwongen geen vervolgstappen 
te zetten tot een volgende bespreking in de commissie. Zie voor een uitge-
breider verslag van de commissievergadering het artikel van de hand van 
Boudewijn Rietveld, elders in dit blad. In de raadsvergadering van 27 maart 
(begint om  20.00 uur) komt de zaak waarschijnlijk ook weer aan de orde. 
Hopelijk voegen onze volksvertegenwoordigers de daad bij het woord en 
komt het tot afstel van dit onzalige plan. Maar.... politiek blijft politiek. Dus, 
totdat afstel onherroepelijk vaststaat 
blijft het devies: Groenekan, let op 
uw saeck!  Goed gevulde publieke 
tribunes (ook bij de behandeling 
van de bezwaarschriften op 8 april) 
kunnen andermaal laten zien dat de 
kiezers in Groenekan dit gemeente-
lijk beleid afkeuren. 

Frank Klok, Groenekan

Zienswijzen m.b.t. de aanvraag 
van de kapvergunning kunt u 
sturen aan: 
Gemeente De Bilt afd. vergunnin-
gen, toezicht en ondersteuning
t.a.v. mw. A.M.A. Hillen
Postbus 300
3720 AH Bilthoven

Raadsleden nemen initiatief  
bij ontwikkelen duurzaamheidsvisie

door Guus Geebel

In het fractiehuis bij gemeentehuis Jagtlust vertellen de gemeenteraadsleden Ebbe Rost van Tonningen 
(ABBB) en Désirée Schmalschläger (GroenLinks&PvdA) enthousiast over de werkgroep Duurzaamheid 

waarmee zij onlangs zijn gestart. Doel is om voor de gemeente De Bilt een duurzaamheidsvisie te 
ontwikkelen. Op woensdag 26 maart presenteert de werkgroep zich in de Mathildezaal 

van het gemeentehuis met een indrukwekkend programma.

De initiatiefnemers van de werkgroep Duurzaamheid Désirée  
Schmalschläger en Ebbe Rost van Tonningen. 

Programma van de openbare 
bijeenkomst over duurzaamheid

-  Opening en inleiding door Ebbe Rost van Tonningen  
en Désirée Schmalschläger

-  Remco den Besten, directeur sector Weer van het KNMI 
- Bram van de Klundert, secretaris van de VROM-raad 
- Muzikaal intermezzo 
- Discussie met de zaal 
- Aanbieding duurzaamheidsnota aan wethouder Arie-Jan Ditewig

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 26 maart om 20.00 uur in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven.
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Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

U hoeft niet verder dan Groenekan voor
kopieerpapier
 pinrollen
  kassarollen
drumkits
 tonercartridges
  inktpatronen 

Geopend maandaG t/m vrijdaG 8.30-17.00 uur

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

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

Nieuw!!!

Volop leuke 
sieradeN en shawls 

in prachtige kleureN 
voor het voorjaar

Verkoopmedewerk(st)er binnendienst
(parttime of fulltime)

Wij vragen:
 - minimaal MBO niveau
 - leeftijd 22-30 jaar 
 - goede communicatieve vaardigheden
 - flexibiliteit, zelfstandigheid en stressbestendigheid
 - basiskennis Engels en Frans in woord en geschrift
 - basiskennis Duits is een pré

Wij bieden een parttime functie voor 3 dagen per week (dinsdag/ 
woensdag/vrijdag) in en gezellige en groeiende organisatie, waar 
voldoende ruimte is voor actief meedenken.
(tevens mogelijkheid fulltime in combinatie met buitendienst 
functie)
 
Heb je interesse in deze functie, mail je sollicitatiebrief voorzien 
van je CV naar mariella@animalfactory.nl, t.a.v. Mariëlla van Brenk.
Voor meer informatie m.b.t. deze  functie  kunt u contact opnemen 
met Mariëlla van Brenk.

Voordorpsedijk 29A, 3737 BL Groenekan, T: 030-2715486

AnimalFactory is importeur/groothandel van 
innovatieve en functionele produkten 
voor honden, welke geleverd worden aan 
dierenspeciaalzaken in o.a. de Benelux en 
Duitsland.

Door de enorme groei zijn wij op zoek naar 
een commerciële duizendpoot die met ons 
mee wil groeien in de functie van;

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

NOORDHOLLANDS 
BELEGEN KAAS

Lamsbout zb

Gebraden Rosbief,
Boerenachterham,
Fricandeau Rundergehakt

Half-om half
Gekruid gehakt

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

DONDERDAG

VLEESWARENTRIO DINSDAG / WOENSDAG 

VOORDEEL HELE WEEK
100

gram 0.70

100
gram 0.99

100
gram 0.99

100
gram 1.39 100

gram 1.29100
gram 1.39

100
gram 1.98

3x 100
gram 3.98

1 Kg. 7.98100
GRAM 0.99

Reclame geldig vanaf donderdag 
20 maart t/m woensdag 26 maart

1 Kg. | 4,98

1 Kg. | 3,98

1 Kg. | 4,98

SPECIAAL VOOR DE PAASDAGEN:
HEERLIJKE ROOMBRIE

Filet Americain
Gehakt-voordeel

Speciaal voor de Paasdagen !  

Lamsboutschijven mb Lamskoteletten

Biefstuk

Huisgemaakte 
eiersalade 

Tevens diverse heerlijke 
paassalades

Landwaart Groente & Fruit
Al 20 jaar uw Versspecialist

Bij ons is uw €URO veel meer waard!!

Pluksla .................... 150 gram 0,99

Champignons ...........doos 250 gram 0,49

Tomaten ................... 500 gram 0,79

Perssinaasappels ............. 2 kilo 1,99

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

-  Speciaaltje voorgerecht: kwartel met asperges, 
zongedroogde tomaten en een pestodressing 

-  Speciaal voor uw Paasbrunch...  
eiersalade, gerookte kipsalade, aspergesalade, 
huzarensalade en nog veel meer lekkers!!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

De allerbeste

- o.a. Boerenkool, Zuurkool, Hutspot en Raapstelen!!! -

Alle Rauwkostsalades, Alle Stamppotten .......................

Donderdag = Piekendag

Speciaal voor Pasen

200 gram

1,00

Proef onze eigen Advokaat 

en Advokaattoetje!!

Volop Hollandse aardbeien,  

asperges en Hollandse primeurs!!

Verse Aspergesoep

   



Dijkstate bestaat uit 61 appartemen-
ten verdeeld over drie woonlagen 
en biedt woonruimte aan ouderen 
die niet meer geheel zelfstandig 
kunnen wonen. Een CIZ- indicatie 
thuiszorg is minimaal noodzakelijk. 
Zorginstelling Cordaan levert veelal 
de noodzakelijke persoonlijke/medi-
sche verzorging en huishoudelijke 
hulp. Om in aanmerking te komen 
voor een appartement moet men via 
de woonkrant van SSW inschrijven 
op een vrijgekomen woning. SSW 
overlegt vervolgens met de mensen 
van Cordaan of de noodzakelijke hulp 
geboden kan worden. 

Tien jaar
Van de eerste bewoners van de appar-
tementen wonen er nog tien. De 
anderen zijn of verhuisd naar een 
andere zorginstelling of overleden. 
Op 1 januari 1998 mochten de nieuwe 
bewoners destijds hun appartementen 
betrekken. In maart daarop volgend 
was de officiële opening. Mevrouw 
W.A. Quint - van Beem (94 jaar) 
heeft destijds een ‘potje’ gehuild toen 
de brief kwam dat ze in aanmerking 

kwam voor een appartement. Ze is 
geboren in Lienden in 1914 en later 
met haar echtgenoot verhuisd naar 
Maartensdijk. ‘Op het terrein van de 
Anjerkwekerij, waar nu het Willem 
Alexanderplantsoen is, hadden we 
ons eerste huisje. Daarna zijn we ver-
huisd naar de Molenweg. Ik heb daar 
66 jaar gewoond’, vertelt mevrouw 
Quint. ‘De laatste jaren daar ging het 
moeizaam. De keuken was klein en 
er was geen plek voor een koelkast. 
De melk en andere dingen die koel 
bewaard moesten blijven bewaarde 
ik in de kelder. Het werd echter wel 
steeds moeilijker om daar te komen. 
Verder stond de wasmachine in de 
schuur en had ik geen douche. Elke 
zaterdag ging ik in de keuken in een 
teil in bad. Het is altijd goed gegaan’. 
Mevrouw Ouint was vanaf de eer-
ste dag blij met haar appartement. 
Doordat ze een paar keer gevallen is 
komt ze tegenwoordig niet meer vaak 
haar huis uit. ‘Maar mijn kinderen 
en kleinkinderen komen vaak langs. 
Mijn dochter woont hier iets ver-
derop, ik hoef maar te bellen en ze is 
er in een paar minuten. Ik maak ook 

gebruik van de zorg die hier gebo-
den wordt en heb zowel persoonlijke 
als huishoudelijke hulp. Het is hier 
prima wonen’. Mevrouw Ouint aan-
vaart haar lichamelijke beperkingen 
en is heel blij dat het hoofd nog goed 
werkt. Ter illustratie noemt ze alle 
namen op van negen andere bewo-
ners van het eerste uur. Ze heeft zich 
opgegeven voor de viering van tien 
jaar Dijckstate en ziet tijdens ons 
gesprek al uit naar de bijeenkomst op 
dinsdag 18 maart. ‘Mijn dochter komt 
me halen en brengt me naar de recre-
atiezaal. Ik hoop dat het net zo leuk 
wordt als de viering van het vijfjarige 
bestaan. We kregen toen allemaal als 
herinnering een mooi bord’. 

Interesses houden
Eén van de andere bewoners van het 
eerste uur is mevrouw R. Polak- de 
Jong (96 jaar). Mevrouw Polak is 
geboren in Amsterdam en heeft er na 
de oorlog gewerkt als kleuterleidster 
in de bekende wijk De Pijp. Later 
is ze hoofd geworden van een grote 
school. ‘Het is een prima beroep maar 
je komt er nooit meer van af. Ik blijf 

proberen mensen op te voeden. Nu 
nog steeds, ik kan het niet laten en 
vind dat soms zelf ook wel verve-
lend’, vertelt mevrouw Polak. Toen 
ze 57 jaar was is ze gaan logeren bij 
een vriend in Hollandsche Rading. Na 
zijn overlijden ben ik verhuisd naar 
de Clauslaan in Maartensdijk, waar 
ik nog steeds vrienden heb wonen. In 
1997 werd haar een appartement in 
Dijckstate aangeboden. ‘Op 1 januari 
1998 mocht ik erin en ik kon haast 
niet wachten. Op 31 december heb-
ben mijn dochter en de kleinkinderen 
mijn spullen opgepakt en is alles ver-
huisd. Op 1 januari 1998 zat ik er. Ik 
noemde het ‘Huis in de duinen’. Het 
was een totale chaos, overal lag zand, 
wegen lagen nog open. Er moest nog 
veel geregeld worden. Maar vanaf 
het eerste moment heerste er wel een 
goede en prettige sfeer en die sfeer is 
nog steeds goed. Er gebeurt hier veel: 
veel activiteiten op allerlei gebied, de 
dagopvang is goed geregeld en het 
personeel is vakkundig’. Mevrouw 
Polak neemt aan veel activiteiten 
deel, zowel in Dijckstate maar ook er 
buiten. ‘Donderdag is mijn vrije dag, 

dan heb ik niets gepland’. Ze vertelt 
van bijzondere en recente activiteiten. 
De muziekavond door leerlingen van 
de Biltse Muziekschool. ‘Ze speelden 
muziek van Kurt Weil. Daar ben ik 
mee opgegroeid. Ik waande mij even 
60 jaar terug in de tijd. Prachtig’. Ook 
de bijeenkomst van de Zonnebloem 
waar Volkdansen vanuit een stoel 
werd gedaan vond ze speciaal. Ze 
doet op haar stoel voor hoe het moest 
en vertelt vervolgens terwijl ze achter 
haar stoel gaat staan. ‘Maar kijk zo 
kan het ook’. Ze danst de polka van 
‘Driekusman’ en vertelt dat ze veel 
plezier hebben gehad toen ze dit deed 
tijdens de gymlessen van mevrouw 
Hoogenraad. Mevrouw Polak heeft 
inmiddels huishoudelijke hulp. ‘Maar 
de was doe ik nog zelf en verder heb 
ik ook geen hulp nodig’. Ze hoopt 
als het weer wat warmer wordt dat 
het haar weer lukt om een rondje te 
maken samen met een vriendin. ‘Ik 
liep tot vorig jaar nog iedere vrij-
dag een rondje en dan stopten we 
bij Peet waar we een kopje koffie 
dronken met warme appeltaart met 
slagroom’. Er is aan haar gevraagd 

om te spreken op de viering van 
tien jaar Dijckstate en dat doet ze 
graag. ‘Mijn koppie is nog goed, 
de rest vertoont slijtage’. Natuurlijk 
komt ze ook naar de officiële vie-
ring op donderdag 20 maart en de 
opening van het Wijkservicecentrum. 
Maar zoiets heb ik al eens zien star-
ten. Zeker zestig jaar geleden in 
Amsterdam, ook ‘Van mens tot mens’ 
van het Maatschappelijk werk van het 
Humanistisch Verbond. ‘Dit lijkt mij 
een herhalingsoefening, maar ik sta er 
open voor, ik ga het zeker volgen’. 

Cordaan
Erna Knecht, zorgmanager van 
Cordaan, ziet steeds meer uitbreidin-
gen in de zorg. ‘Er is hier veel moge-
lijk, maar we blijven een zorginstel-
ling die thuiszorg levert. Dat houdt 
toch in dat niet alles gerealiseerd kan 
worden. Heel specialistische medi-
sche zorg kunnen wij niet bieden, dan 
moeten we mensen toch doorsturen 
naar andere zorginstellingen die de 
gewenste zorg wel kunnen leveren. 
Veranderingen in deze tien jaar: de 
logeerfuncties zijn hier vervallen en 

de dagopvang is nu goed geregeld. 
We zien uit naar de viering van tien 
jaar Dijckstate dat we samen met de 
bewoners gaan vieren’. 

Officiële gebeurtenissen
De bewoners van Dijckstate zijn alle-
maal persoonlijk uitgenodigd om op 
dinsdag 18 maart het tienjarig bestaan 
te vieren. Op donderdag 20 maart 
aanstaande is er een receptie die door 
de samenwerkende partijen, Cordaan, 
SWO De Zes Kernen De Bilt en 
woonstichting SSW, is georganiseerd 
en waar iedereen van harte welkom 
is. De receptie begint om 14.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Tijdens deze 
receptie wordt rond 16.00 uur ook het 
Wijkservicecentrum officieel geopend 
door wethouder Herman Mittendorff. 
Het gaat hier om een proefproject. 
Volgend jaar zal rond april bekend 
worden of het Wijkservicecentrum 
voldoet en zal indien gewenst een 

definitieve doorstart gemaakt wor-
den. Naast deze officiële vieringen 
is er ook op deze dag van 15.00 tot 
19.00 uur een Informatiemarkt waar 
alle betrokken organisaties geïnteres-
seerden over hun activiteiten zullen 
vertellen. 

Tien jaar Dijckstate
door Marijke Drieenhuizen

Alweer tien jaar staat het Woon-, Zorg- en Dienstencentrum Dijckstate aan het Maertensplein in 
Maartensdijk. Een voorziening waarover destijds veel is gediscussieerd - onder andere om zijn ligging,  

grootte en hoogte -; nu is vrijwel iedereen het erover eens dat het een prachtige voorziening is  
op een prachtige locatie. 
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Mevrouw Polak: ‘Hier zijn zoveel 
activiteiten dat we soms bijna geen 
tijd meer hebben om adem te halen’

Dijckstate is een onderdeel van Centrumplan Maartensdijk.

Opening  
wijkservicecentra MENS

Na een periode van voorbereiding opent MENS op donderdag  
20 maart aanstaande de deuren van twee wijkservicecentra,  

te weten in Maartensdijk en in De Bilt West. De officiële opening  
van beide wijkservicecentra wordt verricht door wethouder  

Herman Mittendorff. Beide wijkservicecentra hebben daarbij een 
feestelijk programma voor de buurtbewoners.

Het wijkservicecentrum is bedoeld voor alle wijkbewoners, van jong 
tot oud. Allereerst is er de Helpdesk Wonen Welzijn Zorg. Hier kunnen 
buurtbewoners terecht met vragen op die terreinen. Ook worden er diverse 
spreekuren georganiseerd en voorlichtingsbijeenkomsten gehouden. Zo 
houdt de wijkcontactambtenaar maandelijks spreekuur in het wijkservice-
centrum. Ook werkt de bewonersadviseur - een nieuwe functie - vanuit het 
wijkservicecentrum. Zij ondersteunt inwoners met complexere vragen naar 
dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn en zorg om te komen tot 
een goede keuze van een pakket aan diensten dat past bij de persoonlijke 
situatie. Wijkbewoners kunnen in het wijkservicecentrum ook terecht voor 
gezelligheid, leuke activiteiten of gewoon een kopje koffie.

Opening
Wijkservicentrum Maartensdijk (Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR 
Maartensdijk) wordt officieel geopend om 16.00 uur. Wijkservicentrum 
De Bilt West (Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX 
De Bilt) wordt officieel geopend om 17.00 uur. MENS is een samenwer-
kingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk De Bilt, De Bilthuysen, 
Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, Gezondheidscentrum De Bilt, 
Kwintes, Provincie Utrecht, SWO De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, 
Woonstichting SSW.

Doel 
Mens staat voor Meedoen, Ervaren, Nieuw en Samen. Het project MENS 
heeft tot doel dat er uiterlijk in april 2009 een volledig pakket aan diensten 
ter beschikking is op de gebieden wonen, welzijn en zorg in de twee pilot-
wijken, De Bilt West en Maartensdijk. Het gaat erom burgers voorzieningen 
en zo nodig ondersteuning te bieden waardoor zij zo lang mogelijk op een 
prettige manier zelfstandig in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen 
blijven wonen. Het mee kunnen blijven doen met de samenleving is een 
belangrijk uitgangspunt in het project. Kortom: project MENS realiseert 
woonservicewijken.
Wethouder Herman Mittendorff is trots op MENS De Bilt: ‘Ik hecht eraan 
dat alle mensen kunnen deelnemen aan de samenleving. Speciale aandacht 
daarbij gaat uit naar de kwetsbare medemens. Ik ben ervan overtuigd dat 
het wijkservicepunt, waarin verschillende organisaties op het terrein van 
welzijn, zorg en wonen intensief gaan samenwerken, belangrijk zal bijdra-
gen aan de kwaliteit van leven in het dorp, de buurt of de wijk.

Wijkservicentrum Maartensdijk wordt donderdag 20 maart officieel geopend 
om 16.00 uur.
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Ben jij een persoon die praktisch is ingesteld en het leuk vindt 
om in een klein team te werken, dan ben jij bij AnimalFactory 
aan het goede adres in de functie van;

Allround magazijnmedewerk(st)er

Wij zijn op zoek naar 
 - een flexibele en gemotiveerde collega 
 - met minimaal LBO niveau 
 - die zelfstandig kan werken
 - en parttime (woensdag en vrijdag) beschikbaar is 

Heb je interesse in deze functie, mail je sollicitatiebrief voor-
zien van je CV naar mariella@animalfactory.nl, t.a.v. Mariëlla 
van Brenk.
Voor meer informatie m.b.t. deze  functie  kunt u contact 
opnemen met Mariëlla van Brenk.

AnimalFactory, Voordorpsedijk 29A, 3737 BL Groenekan 
T: 030-2715486, F: 030-2715361
info@animalfactory.nl, www.AnimalFactory.nl.

AnimalFactory is een flexibel, jong 
groeiend bedrijf. Importeur/groothandel 
van innovatieve en functionele produk-
ten voor honden, welke geleverd worden 
aan dierenspeciaalzaken in o.a. de 
Benelux en Duitsland.

Groenekanseweg 8
3737 AG  Groenekan/Utrecht
Tel. 0346 - 212530 Fax 0346 - 214096

Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Tentschort 16 vaks € 5,95

Tentschort 12 vaks € 3,25

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

Ministofzuiger € 18,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!

 Motorzagen   
             Heggenscharen 
          Bosmaaiers   
   Bladblazers 
 Elektrisch gereedschap 
 Hogedrukreinigers 

 Handmaaiers 
 Motormaaiers 
 Zitmaaiers     
 Kooimaaiers 
                          Nu ook te huur!

Tevens voor al uw onderhoud
en reparaties 

J.G. v. Ginkel Maartensdijk BV 
Dorpsweg 47a, 3738 CA Maartensdijk 

Tel: 0346-212602 
Tel: 06-10763222 

Te
 ko

op tuin- en parkmachines

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

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

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

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

De Molenpolder

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

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

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

Voor de Paastafel

Mini tulband
Paas mini muffins

Mini broodjes
Mini croissant

Paasbrood groot en klein

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

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

 Maertensplein 26a  telefoon 0346 - 211380

Specialist in bruids- 
en rouwwerk.

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

Zaterdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Paastakken    bos  1,95
Schaal viooltjes      3,95
Mini Narcis in pot    3 voor  3,95
Azalea's    vanaf  1,95
Alstroemeria    bos  4,95
Paasprimula's  3 voor  3,95
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ingezonden mededeling

Een vroege voorjaarsstorm raast 
om het Vitrasgebouw aan de Prin-
ses Marijkelaan als we een gesprek 
voeren met Ans Bouwer. Stormach-
tig zijn ook de gevoelens, die om 
het hardst in haar binnenste strijden. 
Enerzijds is Ans blij dat er wat meer 
tijd en gelegenheid komt om samen 
met haar man leuke dingen te onder-
nemen en te reizen, anderzijds heeft 
ze er moeite mee om haar collega’s 
en haar cliënten ‘in de steek te laten’. 
Met hart en ziel heeft Ans klaar 
gestaan voor de problemen van de 
mensen die haar nodig hadden. De 
collega’s omschrijven haar niet voor 
niets als ‘een warme, zeer betrokken 
persoonlijkheid met veel geduld en 
een luisterend oor.’ Geen wonder dat 
Ans dit niet één-twee-drie los kan 
laten. 

Vanuit de patiënt 
Ans werd vlak na de oorlog (juli 1945) 
geboren in het Brabantse Geertruiden-
berg. De opleiding tot verpleegkundi-
ge in een algemeen ziekenhuis volgde 
ze echter in Groningen. Daar leerde 
ze van haar begeleidster te werken 
vanuit een grote betrokkenheid naar 
de patiënt toe. Deze les heeft als 
een rode draad door haar werkzame 
leven gelopen. Ze werd een bekwaam 
en bevlogen verpleegkundige. Ans 
vervolgt: ‘Na Groningen heb ik de 
kinderaantekening behaald in hartje 
Amsterdam.

In een kinderkliniek werkte ik twee 
jaar als praktijkdocente. Voordat ik 

in deze regio kwam heb ik in ver-
zorgingshuis de ‘Wolfshoek’ , het 
huidige ‘Snavelenburg’ gewerkt als 
avond-verantwoordelijke. Dat was 
voor mij dankzij de medewerking van 
mijn man Ben, de beste combinatie 
met het moederschap. Wij hebben een 
zoon en een dochter, beiden inmid-
dels afgestudeerd.’

Blijven leren
‘De verpleging van mensen thuis 
vond ik van begin af aan zo boeiend, 
dat ik de drie jarige HBO-opleiding 
tot wijkverpleegkundige volgde. Nu 
werk ik alweer 20 jaar in de wijk. 
Een geweldige baan, waardoor ik 
er aan mee kan werken, dat mensen 
zolang mogelijk thuis blijven wonen. 
En daar horen ze ook. Niet in een ver-
pleeghuis of in een ziekenhuis, dat is 
meer een noodoplossing. Het werk is 
heel afwisselend en iedere dag weer 
anders. Je maakt ook de gekste dingen 
mee, omdat je voortdurend onderweg 
bent. Zo heb ik jaren geleden toen 
Maarssen nog bij mijn regio hoorde, 
een gevecht moeten leveren om met 
de fiets over de spekgladde, beijzelde 
weg naar mijn cliënt te komen. Glib-
berend en glijdend is het tenslotte 
gelukt en dan voel ik me toch trots. 
Het lukt ook wel eens niet hoor. Na 
een storm, zo eentje als vandaag, lag 
er een dikke boom dwars over de weg 
naar een cliënt toe. Vreselijk vond ik 
het, maar ik kon er echt niet overheen 
of langs. Dan moet je iemand vertel-
len dat je niet komt. Dat is echt erg. 
Je werkt zelfstandig dus je hebt een 
behoorlijk grote verantwoordelijk-
heid. Maar ik heb het iedere dag met 
heel veel plezier gedaan.’ 

Het afscheid nadert
Nog twee dagen en dan zit de taak 
van Ans erop. Het afscheid zal niet 
eenvoudig zijn.
Een receptie wil ze niet, want dat zou 
maar een verplicht nummer worden. 
Bovendien is het veel te vermoeiend 
voor de cliënten, die haar nog even de 
hand willen drukken. Ze is blij dat ze 
in De Vierklank toch de gelegenheid 
krijgt om afscheid te nemen van al die 
lieve mensen die haar hun vertrou-
wen hebben geschonken. Zaterdag 15 
maart begon de grote vakantie en kan 
Ans al die boeken lezen, die thuis, 
op een grote stapel, op haar liggen 
te wachten. Ze gaat fietsen, wande-
len, sporten en Chinees schilderen 
op bamboe, rijstpapier of zijde, één 
van haar grote hobby’s. De collega’s 
moeten maar een keer komen eten en 
ze komt natuurlijk nog eens langs. Ze 
hebben nog een afspraak lopen om 
iets te doen, maar Ans weet niet wat; 
dat hebben de collega’s georgani-
seerd. En op haar laatste dag, tja, doet 
ze eigenlijk niet veel. 
Wat Ans op dit moment nog niet 
weet, is, dat ze een prachtig boek zal 
krijgen, door haar collega’s samen-
gesteld, waarin al haar cliënten een 
persoonlijk woordje tot haar richten. 
Op dat moment zal Ans waarschijn-
lijk even iets weg moeten slikken. Dat 
komt ervan als je een warm, betrok-
ken mens bent. De redactie wenst je 
een fijne tijd Ans.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Raadscommissie kraakt Plan Beukenburg
Toen bleek dat gemeente De Bilt een bouwvergunning had afgegeven voor 
een zorgcentrum op het terrein Beukenburg ontstond grote ongerustheid 
in kleine kring. Maar nadat De Vierklank op 27 februari op de voorpa-
gina meldde: ‘Flatgebouw in bos Beukenburg’ was de hele gemeenschap 
gealarmeerd. Het resultaat: 80 bezwaarschriften van vele organisaties zoals 
Groenekans en Utrechts Landschap, Stichting Behoud Noorderpark, IVN 
De Bilt e.o., Stichting Brigida. Maar ook vele burgers klommen in de 
‘pen’, met uitgebreide argumentaties. Omdat de bezwaarschriften voor 3 
maart moesten zijn ingediend waren velen, die gebruik maakten van de 
vakantieweek, te laat om te reageren. Anders was de teller nog veel hoger 
geëindigd.
Frans Poot (D66) heeft al direct na de dorpsraadvergadering van 25 februari 
schriftelijke vragen gesteld aan het College. En Desirée Schmalschläger 
(GroenLinks/PvdA) heeft op de voorpagina van De Vierklank van 5 maart 
aangekondigd B&W aan de tand te voelen over deze ‘uitermate gevoelige 
zaak’. 
De algemene verontwaardiging is ook bij de andere fracties niet onop-
gemerkt gebleven zo bleek in de Raadscommissie Openbare Ruimte van 
donderdagavond 13 maart. Hoewel het onderwerp niet op de agenda stond 
wilde de commissie op voorstel van Schmalschläger ‘Beukenburg’ (bij 
hoge uitzondering) alsnog agenderen.
Bij die behandeling bleken alle acht fracties zich grote zorgen te maken 
over de ‘onmogelijke plannen’ en uitten ze ook kritiek op de handelwijze 
van het College van B&W. Rost van Tonningen (ABBB) vroeg wethouder 
Ditewig waarom de Dorpsraad en de Ouderraad vooraf niet om advies zijn 
gevraagd. De wethouder gaf wel aan dat voor de Ouderraad in dit geval 
geen rol was weggelegd. Over de Dorpsraad hield hij wijselijk z’n mond. 
(Zie het artikel van Frank Klok, secretaris van de Dorpsraad, in de Vier-
klank van 5 maart).
Wouterse (D66) refereerde aan de schriftelijke vragen, die zijn fractieleider 
heeft gesteld aan het College. Los (VVD) drong aan op het zoeken naar 
alternatieve locaties. De andere fracties steunden hem daarin. 
Mw. Stofberg (ChristenUnie) vroeg met commissiebrede steun om de 
lopende aanvraag kapvergunning (126 gezonde bomen) niet voort te zetten, 
zolang er nog geen beslissingen over de bouw genomen zijn.
In zijn reactie gaf Ditewig aan dat de Gemeenteraad op 21 september 2006 
schriftelijk was geïnformeerd, dat de Gemeente met Burgland Projectont-
wikkeling overlegde over het realiseren van een omvangrijk verpleeghuis 
op de Beukenburgerlaan. De Raad heeft daar toen niet op gereageerd. Hoe-
wel hij van mening is dat de bouwaanvraag binnen het bestemmingsplan 
valt omdat de indieners van de bouwaanvragen een verpleeghuis willen 
realiseren, vindt hij ook met voortschrijdend inzicht (Beukenburg ligt tegen 
de Ecologische Hoofdstructuur aan) dat beter naar een alternatieve locatie 
kan worden gezocht en hij zegt toe dat hij ‘morgen verkenningen opstart 
met de Provincie en het Utrechts Landschap’. Hij voegt er wel aan toe dat 
daar wellicht een prijskaartje aan vast zit.
Alle fracties hebben de wethouder laten beloven dat geen verdere stappen 
zullen worden gezet, afgezien van het zoeken naar andere locaties, tot een 
volgende bespreking in de commissie.
Woutersen is van mening dat de Raad dwars zal gaan liggen als een inritver-
gunning (artikel 19 lid 1 procedure) moet worden verleend. En zonder inrit 
heeft de projectontwikkelaar ook niets aan een bouwvergunning.
Kortom de gemeenteraadsleden hebben B&W teruggefloten dankzij het 
massieve verzet van de Groenekanners. Nu nog de bouwvergunning van 
tafel!

Boudewijn Rietveld, Groenekan

Afscheid van Ans Bouwer
door Annemieke van Zanten

Na 20 jaar neemt wijkverpleegkundige Ans Bouwer afscheid van haar cliënten in Maartensdijk, Hollandsche 
Rading, Groenekan en Westbroek. Het Centrum Maatschappelijke Dienstverlening, beter bekend onder de 
naam ‘Vitras’, zal het vanaf deze week zonder haar moeten doen. Collega’s en cliënten zullen haar missen; 

dat blijkt al gauw uit de verhalen.

Ans Bouwer: ‘Het was heerlijk wer-
ken in deze mooie omgeving met 
leuke collega’s en ik had goed contact 
met de huisartsen in de dorpen Maar-
tensdijk, Hollandsche Rading, Groe-
nekan en Westbroek. Ik wil vooral de 
bewoners die ik in de loop der jaren 
heb leren kennen bedanken voor het 
vertrouwen, dat zij in mij stelden.’

Bilthovense Ronde Tafel

Afgelopen zaterdag werkten zo’n 15 leden van de Bilthovense Ronde Tafel 
op het landgoed Beukenburg in Groenekan. De bosranden krijgen daar een 
opknapbeurt - dat wil zeggen dat men langs de open ruimtes het bos onge-
veer 10 à 15 meter weg zaagt -. De bomen worden op ongeveer een halve 
meter hoog af gezaagd, het is de bedoeling dat ze dan weer op de stobbe 
uitlopen. Maar het is ook zo dat de reeën daar gek zijn op jonge loten van 
vooral eiken, en als die stobben dan niet afgedekt worden met takken vreten 
ze die jonge loten op, en dan is het vaak gebeurd met uitlopen. Bosranden 
zijn zeer belangrijk voor vele soorten vogels, vlinders, maar natuurlijk ook 
vooral ook voor de dassen. Afgelopen zaterdag bouwde het team piramides 
van hout over de stobben, zodat ze in alle rust kunnen gaan uitlopen zonder 
dat de jonge loten door het wild opgegeten worden. Vro

lijke Pasen

Oproep
In de eerste week van juli 2008 wordt  ‘Een Midzomernachtdroom’ van Shakespeare
vijf keer opgevoerd op fort Ruigenhoek, een Groenekanse productie waarbij
nogal wat komt kijken. Denkt u aan alle kostuums voor de acteurs en figuranten,
het licht- en geluidplan, het drukwerk, de tribunes die gehuurd moeten worden
en nog vele andere zaken.
Om hiervoor het benodigde geld bijeen te brengen, organiseren we op zondag
20 april een bijzondere veiling tijdens de Shakespeare Fair in
De Groene Daan (aanvang 14.00 uur).
Groenekanners met een talent of vaardigheid bieden dan een dienst aan waarop
tijdens de veiling geboden kan worden. 
Voorbeeld: een kok kookt en serveert een diner voor acht personen. Hij stelt zijn
tijd gratis ter beschikking als sponsoring. Voor zijn dienst wordt een bedrag
geboden. Met aftrek van kosten gaat de opbrengst naar het Shakespeare-project.
Andere voorbeelden: u biedt aan een portret van iemand te schilderen,
een paar uur zeilles te geven, een workshop ‘sieraden maken’
te organiseren of een glas-in-lood-raam te maken.
Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden.
Als u ook een ‘dienst’ kunt aanbieden horen we het graag.
U kunt contact opnemen met de pr-commissie van
Theater in ‘t Groen:
Petra Cremers  573040
Brigitte Kant  213995
Antoinette van Laar  212852
e-mail: info@bureaupeecee.nl
www.theaterinhetgroen.web-log.nl
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Optreden BILTSTARS 
voor goed doel 

Vrijdagavond 28 maart geeft de succesvolle vocale 
jazzgroep ‘De Biltstars’ een optreden in de Noor-
derkerk in Bilthoven. Bij een aantal verkooppunten 
zijn de kaarten voor dit optreden thans in voorver-
koop verkrijgbaar. De organisatie van de avond is 
in handen van Soroptimistclub de Bilt – Bilthoven. 
De gehele opbrengst van deze avond komt geheel 
ten goede komt aan de projecten die de club onder-
steunt.Het wordt 28 maart een heerlijke avond 
met De Biltstars. De 9 sterren uit De Bilt zingen 
meerstemmige vocal jazz en popmuziek. Ze zingen 
à capella, soms lekker vette, soms subtiele, maar 
altijd verrassende arrangementen, van klassiekers 
tot speciaal voor hen geschreven werken. De optre-
dens spreken een breed publiek aan, van jong tot 
oud, mede door de humor en het theatrale aspect 
van de show. De Biltstars zijn diverse keren in de 
prijzen gevallen bij nationale en internationale festi-
vals en behaalden een hoge score in het programma 
Korenslag van Hennie Huisman. Naast de struc-
turele ondersteuning van een vluchtelingenkind 
ondersteunt Soroptimistclub De Bilt – Bilthoven dit 
jaar twee ‘goede doelen’. Internationaal is dat het 
werk van de Stichting MediChange en in de eigen 
gemeente het in 2007 geopende Hospice Demeter.
Kaarten à 15,00 euro zijn verkrijgbaar bij Foto Brou-
wer, Hessenweg, De Bilt, Henk Hillen, Planeten-
baan, De Bilt, Primera Kees van Holland, Kwinke-
lier, Bilthoven, Boekhandel Jongerius, Emmaplein 
26, Bilthoven of Cafetaria De Gram,Westbroek.

Biltse Muziekschool 
in Dijckstate

Woensdag 12 maart jl. hebben leerlingen van de Biltse Muziekschool onder lei-
ding van Martin Boer in de recreatiezaal van Dijckstae muziek uit de twintiger 
en dertiger jaren gespeeld. Ongeveer vijftig, meest oudere, belangstellenden 
luisterden en waanden zich voor even terug in de tijd. Muziek van Kurt Weil, 
George Gershwin en Jerome Kern passeerden de revue. 

De avond werd georganiseerd door SWO Maartensdijk. Jo Buitenhuis bedank-
te, namens alle aanwezigen, na afloop alle muzikanten. Meespelend muzikant 
en voorzitter van Kunst en Genoegen Tini Kalis zei zelf ook te genieten van dit 
soort optredens. ‘We spelen tijdens de voorspeelavonden van de muziekschool 
voornamelijk voor familieleden en kinderen. Dit is ‘echt’ publiek en dat is ook 
wel eens leuk’[MD]. 

Op de foto spelen Emile Simonis op piano en Cees Pouwer op trompet ‘Smoke 
gets in your eyes’ van Jerome Kern uit 1933.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

307 SW 2.0 90PK NAV TECH, GRIS SANDRE,CLIMATE C,ER,CV,SB,
CRUISE C,NAV,RAD/CD,ABS,AIRBAGS,ESP, 138.000 KM ..................................................... `04 € 13.950,-

PEUGEOT
206 1.6 16V 3DRS., GRIS ICELAND, CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, LMV, 84.000 KM .......... `01 € 7.450,-
207 CC 1.6 16V, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, ER, CV, ESP,
ELEC KAP, 7.700 KM .............................................................................................................. `07 € 23.950,-
306 1.8 AUT 5DRS, ZIL GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD 117000 KM ..................... `98 € 3.950,-
407 SW 2.0 HDIF AUT., ZILV. GRIJS MET, CRUISE C.,ER, CV, SB, ABS, CLIMATE C., 
RAD/CD/NAVI, LMV, TREKH., HALF LEDER, 115.000 KM ...................................................... `05 € 22.500,-
605 3.0 SV AUT., ROOD MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, RAD/CD WISS., MLV, CRUISE C.,
ELEC. SCHUIFD., ABS, LMV, 190.000 KM .............................................................................. `96 € 2.950,-
607 2.2 16V 160 PK, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,
RAD/CD WISS/NAVI, LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137.000 KM ........................................ `01 € 9.950,-
806 ST 2.0,7 PERS, GRIJS MET, ER, CV, SB, ELEC SCHUIFD 2X., 213.000 KM .................. `95 € 3.950,-
PARTNER 2.0 HDI 170C, ZWART, ER, CV, SB, RAD/CD, 116.000 KM .................................... `02 € 6.950,-
 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C2 1.4 AUT., GRIJS MET., CLIMATE C., RAD/CD, ER, CV, SB, 63.000 KM ............ `03 € 10.950,-    
CITROËN PICASSO 2.0 16V AUT,ZILV GRIJS MET, CLIMATE C, ER,
CV, SB, CRUISE C, ABS, ESP, REGENS, RAD/CD, 23.000 KM .............................................. `05 € 18.950,-
CITROËN C5 2.0 16V AUT., ICELAND BLUE, CLIMATE C., ER, CV, REGENS., RAD/CD, 
AIRBAGS, 106.000 KM ........................................................................................................... `01 € 7.950,-    
CITROËN C5 2.0 HDI BREAK 110PK, D. GROEN MET., CLIMATE C., CRUISE C.,  
RAD/CD, ABS, TREKH., AIRBAGS, REGENS., 157.000 KM .................................................... `04 € 11.250,-    
CITROËN C3 1.4 AUT EXCLUSIVE, ZWART, CLIMATE C,RAD/CD,
ABS, AIRBAG, MLV, REGENS, BOORDCOMP, ER, CV, 53.000 KM ........................................ `03 € 10.950,-
RENAULT MEGANE COUPE 1.6E, D. BLAUW MET., ER, CV, SB, 80.000 KM......................... `99 € 5.950,-
RENAULT CLIO 1.4 AUT., AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, MLV, 78.000 KM .............................. `00 € 7.450,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V, LIMATE C., ER, CV, SB, ABS, CRUISE C., 
HALF LEDER., RAD/CD, ZILV. GRIJS MET., 84.000 KM ......................................................... `02 € 8.950,-
RENAULT ESPACE 2.0 AUT, GRIJS MET,ER, CV, SB, TREKH, WINTERBND,
E SP, ABS, RAD/CD WISS , 121.000 KM ................................................................................ `02 € 12.950,-   
VOLVO V40 1.8 ELEGANCE, BEIGE MET., AIRCO, ABS, ER, CV, SB, 204.000 KM ................ `01 € 7.450,-

BUDGET CARS
PEUGEOT 405 1.6,D GRIJS MET, SB, TREKH, NIEUWE APK ............................................... `04 € 1.250-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

Dagelijks geopend vanaf 11.00 uur

www.midgetgolfbilthoven.nl

Julianalaan 282, Bilthoven, 

030-2281154, 06-20963766

MIDGETGOLF BILTHOVEN
WENST U VROLIJK PASEN

Groenekanseweg 5-13, 3737 AA Groenekan
Tel: 0346-211213
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur
zaterdag 9.00 - 17.00 uur

Druk- en zetfouten voorbehouden. Mocht een artikel uit deze advertentie niet  
voorradig zijn, dan kunnen wij het met een korte levertijd voor u bestellen.
Aanbiedingen geldig tot uiterlijk 30 dagen na publicatie.

Professionele Felco 
snoeischaar
nummer 2
normaal 49,25
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advertentie

Sojater bestaat dit jaar 25 jaar (dit feit 
wordt op 8 en 9 november a.s. gevierd) 
en is sinds 2003 een vereniging met 
een actief bestuur. Hanneke de Groot 
speelt vanaf de oprichting nog steeds 
vol enthousiasme mee. Verder zijn er 
nog 10 spelers, één regisseur en zijn 
er veel vakmensen die licht, geluid, 
techniek, haar, make-up, kleding, 
pr, sponsoren, decors en rekwisieten 
verzorgen. Aan deze voorstelling is 
anderhalf jaar gewerkt.

Sojater
Sojater, met de spelers Adrie van Ree-
nen, Alice Plantinga, Anja Metselaar, 
Jannie Rigter, Hanneke de Groot, 
Marjan Oelderik, Petra Vleeshakker, 
Harry van de Berg, Karel de Jong, 
Kees Mul en Ronald Hetharia, richt 
zich op twee activiteiten: het brengen 
van eigen cabaret en soms het spelen 
van een bestaand stuk. De vorige 
voorstelling Sojat Air werd goed ont-
vangen. Alle voorstellingen waren 
uitverkocht en de reacties waren 
lovend. De groep heeft inmiddels 
een enorm eigen repertoire en treedt 
dan ook van tijd tot tijd in wisselende 
samenstelling op met 'the best of' pro-
grammaatjes. Centraal staat echter nu 
de gloednieuwe voorstelling: Stripz. 

Stripz
De nieuwe voorstelling bestaat uit 
sketches en liedjes met stripfiguren 
en stripachtige figuren. Regisseur 
Hein Dik Barendsen: ‘Het gaat om 
stripfiguren of gestripte figuren. We 
strippen graag alles tot op het bot. 
Zo komen we echt bij de punten 
waarom het draait. Dat laten we onder 
andere zien in de Golfbaan, Vrede-
stein en Maartensdijk aan zee’. Hein 
Dik Barendsen is dramaturg, neer-
landicus, acteur en zanger en heeft 

jaren meegedraaid in de professionele 
wereld. ‘Het was daar niet leuk meer, 
ik had er geen zin meer in. Door Soja-
ter (regisseur sinds 1991) heb ik het 
plezier voor het theater teruggekre-
gen. Het is een groep amateur-spelers 
die een heel hoog niveau nastreeft. 
Iedereen help met het schrijven en dat 
merk je. Het komt uit hun hart, het is 
technisch misschien niet altijd 100% 
maar het is herkenbaar en komt wel 
aan bij het publiek. En dat is toch de 
essentie van theater: publiek én spe-
lers die elkaar raken. De één kan niet 
zonder de ander’. De voorstellingen 
vinden plaats in een geheel in eigen 
beheer gepimpte zaal in De Vierstee. 

PR
Anja Metselaar houdt zich bezig met 
de PR. ‘We maken er een echt theater 
van, waarbij we dicht bij het publiek 
staan. Het is zo’n leuke groep van 
heel verschillende mensen. We lachen 
wat af, maar kunnen af en toe ook 

best serieus zijn. De onderwerpen 
van de liedjes en sketches dragen we 
zelf aan. Nu borrelen de eerste onder-
werpen al weer op voor na Stripz. Na 
deze optredens, koesteren we onszelf 
nog een week in het behaalde succes 
en daarna gaan we weer hard aan de 
slag’. 

Reserveren
De voorstellingen van Stripz wordt 
gespeeld in de toneelzaal van De 
Vierstee aan de Nachtegaallaan in 
Maartensdijk. Op 26 maart is de Try-
out. De première is op 4 april en wordt 
gevolgd door de resterende speeldata: 
5, 11, 12, 18 en 19 april. De zaal 
gaat telkens open om 20.15 uur en 
om 20.30 uur begint de voorstel-
ling. Kaarten kunnen op werkdagen 
gereserveerd worden tussen 19.00 en 
21.00 uur bij Nel van Milderd (tel. 
0346 210308) of Mieke Dalmeyer 
(tel. 0346 211462). Aan de kassa is 
slechts een beperkte kaartverkoop.

Sojater brengt nieuwe voorstelling: Stripz
door Marijke Drieenhuizen

Sojater heeft zo goed als alles rond voor haar nieuwe voorstelling: Stripz. De laatste dingen worden 
nog wat bijgeschaafd en de voorstellingen staan gepland. Op 26 maart is de Try-out en 4 april volgt 

dan de première. Daarna volgen nog 5 speeldata. Zowel lokale als landelijk ‘hot’ items zullen 
op een ludieke wijze aan de kaak worden gesteld.

Mathildeprijs voor  
Jo Buitenhuis - Reuselaars

door Marijke Drieenhuizen

Voor de 12de maal werd afgelopen vrijdag de Mathildeprijs  
uitgereikt. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een vrijwilliger, 

die zich gedurende vele jaren verdienstelijk heeft gemaakt in het 
maatschappelijke leven.

De prijs is een gevolg van het initiatief van het toenmalige gemeentebestuur 
dat ter gelegenheid van het 875 jarig bestaan van de gemeente De Bilt, de 
Matildedag heeft ingesteld. De gemeente herdenkt deze dag eenmaal in de 
vijf jaar. Het bestuur van de Stichting Ewijckfonds gaat voor een jaarlijkse 
herdenking en heeft daartoe de Mathildeprijs in het leven geroepen. Het ene 
jaar is de prijs voor een vrijwilliger uit De Bilt of Bilthoven, het andere jaar 
voor een vrijwilliger uit één van de andere vier kernen. 

Ik had hier niet op gerekend
Om vier uur vrijdagmiddag stroomde de Mathildezaal in het gemeentehuis 
al aardig vol. Jo Buitenhuis was één van de aanwezigen, met een cadeautje 
en een kaartje met daarop ‘Gefeliciteerd, je hebt hem verdiend!’ voor de 
persoon, die volgens haar de Mathildeprijs in ontvangst zou komen nemen. 
Toen ze onder de aanwezigen ook één van haar zonen zag en even later 
ook de dominee van haar kerk, rezen er twijfels. Na de muzikale opening 
door de Maartensdijkse muzikanten Rens Vermeulen, Esther Hoeijmakers 
en Carolien Magnus, startte Rens Kersten zijn verhaal met de woorden dat 
het een inwoner van Maartensdijk betrof, maar van Haagse komaf, toen 
werd het haar duidelijk dat ze op haar eigen feestje zat. Lovende woorden 
volgden over het vele werk voor ouderen dat Jo Buitenhuis sinds 1979 
heeft opgepakt. Ze is begonnen als chauffeuse van maaltijdvoorziening 
Tafeltje Dekje. Al snel zette ze zich volledig in voor het zoeken naar andere 
vrijwilligers. Ze was medeoprichtster van Stichting Welzijn Ouderen Maar-
tensdijk de voorloper van SWO De Zes Kernen De Bilt. Ze is actief als lid 
van de Stichting Dag van de Ouderen en zet zich middels kaart- en post-
zegelverkoop ook volledig in voor het Nationale Fonds Ouderenhulp. Ook 
is ze jaren gastvrouw geweest bij de inloop van Dijckstate. Om het geheel 
compleet te maken heeft ze zich ook nog ingezet voor de Samen Op Weg 
Kerk en de Christelijke Vrouwenbond NCVB. Een terecht applaus volgde 
tijdens de overhandiging van de Mathildeprijs, waarna de aanwezigen, 
waaronder burgemeester Gerritsen, haar van harte feliciteerden.

Er was ook belangstelling voor Jo Buitenhuis van wethouder  
Arie-Jan Ditewig en burgemeester Arjen Gerritsen.

De meiden van Luv met hun remake: ‘Hey hallo, ik moet weer geld verdie-
nen!’

Gemeenteraadslid Anne Doedens 
(VVD) heeft deze zaak tijdens de 
commissievergadering van 13 maart 
2008 aan de orde gesteld. De voltal-
lige commissie steunde het verzoek 
van de VVD aan wethouder Mit-
tendorff om zich samen met zijn 
collega-wethouders van Baarn, Wij-
demeren en Hilversum tegen deze 
ontwikkeling te keren. Wethouder 
Mittendorff zegde dat toe. Om voor 
spoedeisende hulp vele kilometers 
meer te moeten rijden betekent voor 
inwoners van Hollandsche Rading, 
zeker tijdens de spits, een moeizame 
onderneming.
De Gooi- en Eemlander van 8 
februari bericht dat de gemeenten 
Baarn, Wijdemeren en Hilversum 

hun krachten gaan bundelen om de 
functies in ziekenhuis Hilversum te 
behouden. Het blad schrijft: ‘Vol-
gens Baarns wethouder Joost de 

Wilde ontbreekt een stok achter de 
deur om de fusieplannen van Ter-
gooiziekenhuizen tegen te houden.’ 
Onder Tergooi vallen de zieken-
huizen in Hilversum en Blaricum, 
dat wel binnen de norm van dertig 
minuten valt. Blaricum is voor Hol-
landsche Rading veel verder weg 
dan Hilversum. Binnenkort hebben 
de gemeenten Baarn, Wijdemeren 
en Hilversum een gesprek met het 
ziekenhuis. De Gooi- en Eemlander 
bericht verder dat volgens de raad 
van bestuur van Tergooi spraakver-
warring is ontstaan. ‘Dat spoedei-
sende hulp verdwijnt in Hilversum 
betekent nog niet dat mensen er niet 
terecht kunnen voor acute hulp’, 
aldus een woordvoerster. [GG]

Voor spoedeisende hulp 
naar Blaricum?

Door fusieplannen van de ziekenhuizen van Hilversum en Blaricum dreigt voor Hollandsche Rading een 
langere reisafstand voor spoedeisende hulp te ontstaan. Hollandsche Rading valt voor de huisartsenpost 

en spoedeisende hulp onder het verzorgingsgebied van ziekenhuis Hilversum. Na de fusie zou Hollandsche 
Rading op het ziekenhuis in Blaricum aangewezen zijn.

Gemeenteraadslid Anne Doedens.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

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

•	 	Bilthoven:	bouwrijp	maken	Park	Brandenburg;

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

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

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

•	 	Maartensdijk:	bouwrijp	maken	woormalige	gemeentewerf	Maartensdijk;

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

tot	half	april	2008.

Vergunningen, Toezicht en Onder-
steuning

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

•		Maertensplein	32	te	Maartensdijk,		
behalve voor het motorvoertuig 
met het kenteken 92-RD-LB.

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

Vergunningen, Toezicht en Onder-
steuning

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

Reguliere bouwaanvraag
•		Westbroek,	 Dr.	 Welfferweg	 110,	

uitbreiden woning.
Lichte	bouwaanvraag
•		Maartensdijk,	 Boomklever	 30,	

plaatsen berging;
•		Maartensdijk,	Fazantlaan	42,	ver-

anderen kozijnen voorgevel;
•		Westbroek,	 Kerkdijk	 5,	 vernieu-

wen/veranderen kozijnen.

U kunt tegen bovenstaande bouw- 
en/of sloopplannen pas een bezwaar-
schrift indienen nadat een vergun-
ning is verleend. Deze besluiten 

maakt de gemeente bekend in de 
BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-
de vergunningen’. 

Verleende	Bouwvergunning	2e	fase
•		Groenekan,	 Koningin	 Wilhelmi-
naweg	 367,	 veranderen	 woning	
(7-3-2008).

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

Verleende	 vrijstelling	 art.	 19.2	
WRO
•		Fietspad	op	en	moerasstrook	langs	
de	 Groene	 kade	 te	 Maartensdijk	
(13-3-2008)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u, mits u belanghebbende 
bent, op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de recht-
bank, sector Bestuursrecht, Postbus 
13023,	 3507	 LA	 Utrecht.	 U	 moet	
dat doen binnen zes weken van de 
dag na de verzenddatum (=datum 
achter	de	verleende	vrijstelling)	van	
het besluit. Ook al dient u een 
beroepschrift in, dan mag toch van 
de verleende vrijstelling gebruik 
worden gemaakt. Als u dat wilt 
voorkomen, dan kunt u tegelijk met 
het indienen van een beroepschrift 
een voorlopige voorziening aan-
vragen bij de voorzieningenrechter 
van de rechtbank. Zowel voor het 
beroepschrift als voor een voorlopi-
ge voorziening moet u griffierecht 

betalen. Voor meer informatie over 
de hoogte daarvan kunt u contact 
opnemen met de griffier van de 
rechtbank

Wilt	 u	 bouw-	 of	 bestemmings-
planinformatie, maak dan een 
afspraak met de afdeling Vergun-
ningen, Toezicht en Ondersteuning 
op	 werkdagen	 van	 08.30	 uur	 tot	
12.30	uur	en	op	dinsdagen	ook	van	
15.00 – 19.00 uur via telefoon-
nummer	(030)	228	94	11.	Voor	ter	
inzage liggende stukken en overige 
informatie	(geen	bestemmingsplan)	
kunt u zonder afspraak op boven-
genoemde openingstijden bij ons 
langskomen.

Openbare kennisgeving kapvergun-
ning

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

Groenekan:
•		1	 paardekastanje	 (noodkap),	
Koningin	 Wilhelminaweg	 438	
(11-2-2008);

•		2	coniferen,	1	berk	en	1	loofboom,	
Versteeglaan	2a	(13-2-2008).

Maartensdijk:
•		4	 essen	 (gemeente),	 thv.	 Honds-
draf	23	(13-2-2008).

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende	 vergunning),	 ter	 inzage	
bij de afdeling Vergunningen, Toe-
zicht en Ondersteuning. Inzage van 
kapvergunningen is mogelijk op 
werkdagen. Dit kan na telefonische 
afspraak	op	telefoonnummer	(030)	
228 95 21.
Belanghebbenden die door deze 
kapvergunningen rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen, kun-
nen binnen zes weken na de ver-
zenddatum van de kapvergunning 
een schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van burgemeester en wethou-
ders van de gemeente De Bilt, 
Postbus	300,	3720	AH	Bilthoven.

Bilthoven, 19 maart 2008 

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

Openbare kennisgeving 
verkeersmaatregel

Vergunning, Toezicht en 
Ondersteuning
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Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Maartensdijks	(P)raad(s)huis:	over	
leefbaarheid	en	omgangsvormen

Op	woensdagavond	19	maart	aanstaande	wordt	door	de	werkgroep	
Communicatie	namens	de	gemeenteraad	een	Maartensdijks	 
(P)raad(s)huis	georganiseerd.	Tijdens	het	(P)raad(s)huis	gaan	 
raadsleden,	inwoners	en	allerlei	verenigingen	met	elkaar	 
over	de	leefbaarheid	in	Maartensdijk	en	verschillende	 

omgangsvormen	in	gesprek.	

Hoe	denken	de	inwoners,	ondernemers	en	het	verenigingsleven	over	leefbaar-
heid	in	Maartensdijk?	Hebben	zij	een	mening	over	bepaalde	omgangsvormen	
die er voor zorgen dat er een leefbare samenleving is, zoals het respecteren 
van elkaar, het besef dat de openbare ruimte van iedereen is en men er geza-
menlijk voor verantwoordelijk is de buurt schoon te houden? De gemeente-
raad van De Bilt wil graag van de inwoners horen wat de ervaring en beleving 
van	de	 leefbaarheid	 in	Maartensdijk	 is.	Bepaalde	omgangsvormen	lijken	zo	
normaal,	maar	zijn	deze	dat	ook?	En	hoe	houdt	men	met	elkaar	Maartensdijk	
leefbaar?
Namens de gemeenteraad organiseert de raadswerkgroep Communicatie een 
Maartensdijks	(P)raad(s)huis op woensdagavond	19	maart in Dijckstate. 
Raadsleden, buurtbewoners en allerlei verenigingen gaan dan met elkaar in 
gesprek	over	het	thema	leefbaarheid.	Vanaf	19.30	uur	kunt	u	onder	het	genot	
van	een	kopje	koffie	of	thee	alvast	rustig	in	de	zaal	plaatsnemen.	Het	daad-
werkelijke programma start om 20.00	uur.
Het	 (P)raad(s)huis	 is	 vooral	 een	 informeel	 samenzijn.	Om	de	 avond	 enigs-
zins vorm te geven, is er wel een programma opgesteld. Zo is aan een aantal 
verenigingen	 en	 markante	 persoonlijkheden	 uit	Maartensdijk	 gevraagd	 om	
hun visie op leefbaarheid te geven. De raadsleden willen daarna een aantal 
omgangsvormen voorleggen om vervolgens daarover (en breder dan dat, de 
leefbaarheid	in	algemene	zin)	in	gesprek	te	komen.	De	omgangsvormen	wor-
den aan de hand van tien prikkelende stellingen besproken:

Leefbaarheid is: respect voor elkaar
1. respecteer elkaar altijd
2. agenten zijn er voor ons allemaal, respect graag
3.	wees	niet	grof,	maar	zeg	het	normaal
4. gebruik geen geweld
5. intimiderend rondhangen is a-sociaal

Leefbaarheid is: de omgeving schoon en prettig houden
6. de openbare ruimte is van ons allemaal
7.	 parkeer	alleen	waar	het	mag
8. ruim zelf je afval op en laat je hond uit waar het mag
9. wat je stuk maakt, moet je zelf betalen

Leefbaarheid is: een verkeersveilige omgeving
10. hardrijden is bloedlink, dus doe normaal

Het	 (P)raad(s)huis	 is	 een	 vorm	 die	 de	 werkgroep	 Communicatie	 van	 de	
gemeenteraad heeft gekozen om in gesprek te gaan met de inwoners van de 
gemeente over thema’s die hen bezighouden. De raadsleden komen luisteren 
en van gedachten wisselen met de inwoners, aan de hand van een thema. 
Raadsleden stellen zich op deze manier op de hoogte van wat er zoal speelt. 
Het	(P)raad(s)huis	is	vooral	een	informeel	samenzijn.	Er	worden	tijdens	een	
(P)raad(s)huis	geen	beslissingen	genomen.
Mocht	 u	 belangstelling	 hebben	 deze	 bijeenkomst	 bij	 te	wonen,	 dan	 bent	 u	
langs deze weg van harte uitgenodigd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen	met	de	raadsgriffie	raadsgriffie@debilt.nl	of	(030)	228	91	64.

Jeugdigen trekken veel in groepen op. 
Er kan een verdeling worden gemaakt 
in vier categorieën; jeugdgroepen, 
hinderlijke jeugdgroepen, overlast-
gevende jeugdgroepen en criminele 
jeugdgroepen. Overlast is een subjec-
tief begrip. 

Soms is er eigenlijk alleen sprake 
van	 belevingsoverlast.	 Maandelijks	
komt het Actieteam Jongeren bijeen 
om maatregelen te bespreken om de 
overlast tot een acceptabel niveau 
te	 brengen	 of	 te	 houden.	 Wat	 de	
gemeente,	politie,	jeugdwerk	en	SSW	

doen aan deze overlast kunt vinden 
op www.debilt.nl. 

U kunt daar ook een digitale melding 
maken van jeugdoverlast.

Jeugdoverlast	en	het	Actieteam	Jongeren

Sluiting	gemeentehuis,	milieustraat	
en	servicepunt	tijdens	de	feestdagen

In verband met de komende feestdagen zijn het gemeentehuis en de milieu-
straat gesloten op:
-	Vrijdag	21	maart	(Goede	Vrijdag)
-	Maandag	24	maart	(2e	Paasdag)
N.B.:	De	Milieustraat	op	Weltevreden	22	in	De	Bilt	 is	op	zaterdag	22	
maart	normaal	geopend	van	09.00	–	12.00	uur.

Het	servicepunt,	Tolakkerweg	219	in	Maartensdijk	is	gesloten	op:
-	Maandag	24	maart	(2e	Paasdag)
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19 tot en met 26 februari:

BoodschappenPlusBus (rijdt voor De Bilt West en Maartensdijk)
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel). Bel de Helpdesk voor infor-
matie of reservering.
•	 	Elke	donderdag:	Winkelcentrum	Kwinkelier,	Bilthoven
•	 	Dinsdag	25	maart:	Naturalis	in	Leiden
•	 	Woensdag	26	maart:	Bloembollentocht
•	 	Donderdagmiddag	27	maart:	Winkels	Maertensplein,	Maartensdijk
•	 	Vrijdag	28	maart:	Markt	Planetenbaan,	Bilthoven
•	 	Vrijdag	28	maart:	Ìndonesische	middag/avond	Maartensdijk

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel: 0346-214161
Wijkprojectleider:	Hilde	Evers,	telefoon:	(030)	220	34	90	 
of	06	48	64	19	90,	e-mail:	h.evers@mensdebilt.nl	
Locatie:	Dijckstate,	Maertensplein	96,	3738	GR	Maartensdijk

Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg:	elke	maandag,	dinsdag,	donderdag,	
vrijdag	van	09.00	tot	15.00	uur.	Telefoon	Helpdesk:	(03460	21	41	61.

Spreekuren
•	 	dinsdag	van	09.30	tot	10.30	uur:	adviseur	Zorg	&	Welzijn
•	 	woensdag	van	09.00	tot	09.30	uur,	telefonisch	spreekuur:	 
(0346)	21	41	61.

Activiteiten
Open inloop:		maandag	t/m	zaterdagochtend,	10.00	tot	11.45	uur	 

en	14.00	tot	16.30	uur
Internetcafé:		maandag	t/m	zaterdagochtend,	10.00	tot	11.45	uur 

en	14.00	tot	16.30	uur	
Voor	gratis	hulp	bij	het	Internetten:	bel	de	Helpdesk	voor	een	afspraak.

Donderdag 20 maart, festiviteiten rond Officiële Opening  
Wijkservicentrum:
15.00-17.00	uur:	Informatiemarkt	Wintertuin	Dijckstate
16.00	uur:	Officiële	opening	Wijkservicecentrum		door	wethouder	Her-
man	Mittendorff		

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

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

Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg:	maandag	en	woensdag	van	13.00	tot	
17.00	uur	en	dinsdag	en	donderdag	van	9.00	tot	13.00	uur.	Telefoon	Help-
desk:	(030)	221	75	50.

Donderdag 20 maart officiële Opening Wijkservicecentrum: 
15.00	uur:	Officiële	opening	door	wethouder	Herman	Mittendorff
Aansluitend	een	gezellige	infomarkt	tot	19.00	uur	!!

Activiteiten
•	 	Donderdag	20	maart	vanaf	20.00	uur	klaverjassen
•	 	Vrijdag	21	maart	vanaf	20.00	uur	open	speelavond	djembé
•	 	Maandag	24	maart	in	de	ochtend	yogalessen
•	 	Maandag	24	maart	van	13.00	tot	15.00	uur	workshop	mozaïek
•	 	Dinsdag	25	maart	van	13.30	tot	14.30	sport	voor	vrouwen
•	 	Dinsdag	25	maart	van	19.30	tot	23.00	uur	gezelligheidsbridge
•	 	Woensdag	26	maart	in	de	ochtend	yogalessen
•	 	Woensdag	26	maart	van	9.30	tot	11.30	spelinloop	voor	moeders	met	
kinderen	van	1,5	tot	4	jaar	

•	 	Woendag	26	maart	van	13.00	tot	16.00	uur	Woeki	–	activiteiten	voor	
kinderen	van	6	tot	12	jaar

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

•	 	Elke	maandag-	en	vrijdagmiddag	van	15.00	tot	17.00	uur:	 
Internetcafé	(geen	begeleiding),	voor	iedereen	van	18	jaar	en	ouder.

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

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

Sport mee! 
nieuws

Biltse Sportweek
De	 inschrijfformulieren	 voor	 de	
Biltse	 Sportweek	 zullen	 vanaf	
maandag 21 april via de basis-
scholen,	bilbiotheken,	buurthuizen,	
in	 de	 krant	 en	 bij	 de	 gemeente	
verkrijgbaar	zijn.	Nieuws	over	het	
programma en de locaties voor dit 
jaar	publiceren	we	 in	de	huis-aan-
huisbladen	zodra	er	voldoende	over	
te	melden	valt.	In	ieder	geval	gaan	
we	ervan	uit	dat	de	sportweek	weer	
in	de	laatste	week	van	de	zomerva-
kantie	plaatsvindt:	op	27,	28	en	29	
augustus.	Bedoeling	is	dat	150	kin-
deren	van	7-12	jaar	gedurende	drie	
dagen kennismaken met tenminste 
15	 soort	 sport	 en	 beweging.	 Voor	
meer	 informatie	kunt	u	bellen	met	
Ineke	Winkel,	tel.	(030)	228	91	69,	
e-mail	winkelh@debilt.nl

Raad vergadert op 
donderdag 27 maart

De	raad	van	de	gemeente	de	Bilt	vergadert	op	donderdag	27	maart	 in	de	
nieuwe	 raadzaal	van	het	gemeentehuis	 in	Bilthoven.	Deze	vergadering	 is	
openbaar	en	begint	om	20.00	uur.

Agenda
1. Vaststelling agenda raad 
2.	 Vragenuurtje	raadsleden
3.	 Vaststelling	notulen	21	februari	2008
4.	 Lijst	ingekomen	stukken
5.	 Spreekrecht	burgers	
Voorstellen
6.	 Vaststellen	Nota	Economisch	Beleid	2020
7.	 Vaststellen	Informatiebeleid	en	beheerplan	2008-2012
8.	 Voortgang	deelproject	Stationsgebied	te	Bilthoven
9.	 Rondvraag
10.	Vaststellen	2e	wijziging	Algemene	Plaatselijke	Verordening
11.	Kredietvoorstel	voor	huisvesting	voorschool	Jan	Ligthartschool	te	Bilt-
hoven
12.	Vaststellen	Nota	integraal	beheer	openbare	ruimte
13.	Verzamelvoorstel	vaststellen	begrotingswijzigingen

Toelichting raadsagenda:
Agendapunten	1	 t/m	9	zijn	bespreekpunten,	agendapunten	10	 t/m	13	zijn	
zogenoemde	hamerstukken:	daarover	vindt	in	principe	geen	nadere	bespre-
king plaats. 

Met	betrekking	tot	agendapunt	5	“spreekrecht	burgers”:	op	grond	van	het	
Reglement	van	orde	voor	de	vergaderingen	van	de	gemeenteraad	bestaat	er	
geen	spreekrecht	ten	aanzien	van	onderwerpen	op	de	agenda	waarover	in	
een	commissievergadering	gesproken	kon	worden.	Dit	geldt	met	betrekking	
tot	de	onder	6	t/m	8	en	10	t/m	12		geagendeerde	onderwerpen.	Deze	onder-
werpen	zijn	besproken	in	de	commissievergaderingen	Openbare	Ruimte	en	
Burger	&	Bestuur	van	13	maart	2008.	Het	vorengaande	geldt	tevens	voor	
de	onderwerpen	onder	de	streep,	welke	onderwerpen	als	hamerstukken	zijn	
geagendeerd.

Ter inzage legging:
De	 raadsagenda	 en	 de	 achterliggende	 stukken	 zijn	 via	 de	 gemeentelijke	
website	te	raadplegen	(www.debilt.nl,	doorklikken	op	Bestuur	en	Organisa-
tie,	vergaderkalender	en	dan	de	datum	van	de	vergadering).	De	raadsagenda	
ligt	 ter	 inzage	in	het	gemeentehuis	(informatiebalie),	de	Openbare	biblio-
theek,	winkelcentrum	De	Kwinkelier	 te	Bilthoven,	de	bibliotheek,	Alfred	
Nobellaan	te	De	Bilt	en	de	bibliotheek	in	de	Vierstee	te	Maartensdijk,	het	
servicepunt	 te	Maartensdijk,	woon-,	 zorg-	 en	 dienstencentrum	Dijckstate	
te	Maartensdijk,	VVSO	WVT	 aan	 de	Talinglaan	 te	Bilthoven,	Buurthuis	
’t	Hoekie	aan	de	Prof.	dr.	T.M.C.	Asserweg	 te	De	Bilt,	Stichting	Welzijn	
Ouderen	aan	de	Jasmijnstraat	te	De	Bilt.	De	bijlagen	bij	de	raadsvoorstellen	
liggen	alleen	ter	inzage	in	het	fractiehuis.

In	maart	voert	Prorail	werkzaamhe-
den	uit	aan	het	spoor	in	De	Bilt,	ter	
hoogte	 van	 de	 overweg	 Leyense-
weg	en	station	Bilthoven.	Er	wordt	
gewerkt	 van	 zaterdag	 22	 maart	
01:00	 uur	 tot	 maandag	 24	 maart	
06:00	 uur	 in	 één	 aaneengesloten	
periode.	Tijdens	de	werkzaamheden	
is	 de	 overweg	 Leyenseweg	 afge-

sloten	 voor	 alle	 wegverkeer	 met	
uitzondering	van	zaterdag	22	maart	
tussen	 07:00	 uur	 en	 17:00	 uur,	 de	
overweg	 op	 de	 Soestdijkseweg	 is	
alleen	 gesloten	 tijdens	 de	 passage	
van	een	werktrein.

Welke werkzaamheden voert Pro-
rail uit
Prorail	 gaat	 de	 overweg	 Leyense-
weg	 en	 het	 spoor	 t.h.v.	 het	 station	
vernieuwen	en	de	bovenleiding	aan-
passen.	 De	 overlast	 die	 u	 van	 de	
werkzaamheden	 kunt	 ondervinden	
bestaat	 uit	 geluidsoverlast	 door	 het	
lossen	van	steenslag	en	het	gebruik	
van	werktreinen,	 kranen	op	 lorries,	

mechanisch	 gereedschap	 en	 slijp-
machines.’s	Nachts	wordt	de	werk-
plek fel verlicht. 

Voor	overlast	bieden	wij	u	bij	voor-
baat	 onze	 excuses	 aan.	Als	 u	 naar	
aanleiding	 van	 de	 werkzaamheden	
vragen	 of	 klachten	 heeft,	 kunt	 u	
Prorail	tijdens	kantooruren	bereiken	
via	 telefoonnummer	 0900	 –	 776	
72	45	(0900-PRORAIL;	€	0,20	per	
minuut).	U	kunt	ook	een	e-mail	stu-
ren	naar	publiekscontacten@prorail.
nl.	 Over	 onverwachte	 werkzaam-
heden,	 als	 gevolg	 van	 storingen	 of	
ongevallen	kunnen	wij	u	helaas	niet	
vooraf informeren.

Werkzaamheden aan het spoor in het 
weekend van zaterdag 22 maart

Mededeling: Het gemeente-

nieuws is volledig in deze rubriek  

opgenomen. Alleen voor de 

bekendmakingen en vergunnin-

gen is een selectie opgenomen, 

waarbij in ieder geval alle infor-

matie over de dorpskernen wordt 

vermeld. Volledige vermelding van 

de bekendmakingen voor de ker-

nen De Bilt en Bilthoven staan 

wekelijks in de BiltBuis/BBC en 

op de website van de gemeente  

De Bilt www.debilt.nl.
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De aanwezigen kregen van dassenexpert Ton Meijer 
en de inmiddels door hem enthousiast gemaakte bijna-
expert Edwin Plug uitgelegd hoe dassen leven, wat er 
voor nodig is en hoe hun bescherming en voortbestaan 
bij wet geregeld is. 
Er zijn bij de dichtbij gelegen bosrand 3 dassenburch-
ten waar ongeveer 12 dassen leven. Een das heeft een 
groot gebied nodig om te voorzien in zijn voedsel. 
Een belangrijk deel van zijn eten is de regenworm. 
Deze kan hij volop vinden in de wat lager gelegen en 
daardoor vaak drassige weilanden richting de A27. 
Door sporen is het bekend dat het primaire leefgebied 
van de das zich uitstrekt tot het fietspad richting Groe-
nekan. Maar ook aan de andere kant van het fietspad 
worden regelmatig sporen aangetroffen. 
De das is een beschermde diersoort en zit in de 
hoogst beschermde categorie. In zijn primaire voed-
selgebied mag niets veranderen, alleen wanneer er 
iets gelijkwaardigs voor in de plaats komt; een ander 
foerageergebied dus onder dezelfde condities. Voor de 
dassenpopulatie waar het hier om gaat is in de directe 
omgeving geen alternatief, tenzij - en dat is niet reëel 
- een stuk bos ingeleverd wordt. 

Das versus golfbaan
Eén van de argumenten die voorstanders van de aan-
leg van een golfbaan gebruiken, is dat een golfbaan 
ook groen is en daardoor de das niet tegenwerkt. Dit 
is echter een verkeerd inzicht. Een golfbaan moet 
op een droog gelegen stuk gras worden aangelegd. 
Hiertoe zou dus de waterstand moeten veranderen 
en daarmee zakt ook de regenworm, want die voelt 

zich niet prettig in droge(-re) grond. De das kan zijn 
voedsel dus niet meer zo goed vinden. Bij de aanleg 
van andere golfbanen waar ook dassenpopulaties in de 
buurt zaten is het aantoonbaar dat de populatie is afge-
nomen. Daarbij en daarnaast zouden ook omliggende 
gebieden met een lagere waterstand te maken krijgen 
waardoor planten en dieren schade ondervinden. 

De aanwezigen zijn door deze voorlichting en wande-
ling voldoende geëquipeerd voor de ongetwijfeld nog 
volgende discussies. Ton Meijer en Edwin Plug gaan 
voort in hun strijd voor het behoud van de das en dat 
moet lukken want zij hebben tenslotte de wet aan hun 
kant. Op de enigszins flauwe vraag aan Ton Meijer 
(omdat de das een beschermde diersoort is) of er dan 
niet ooit te veel dassen zijn antwoordde hij ernstig en 
welgemeend: ‘Wanneer zijn er voldoende mensen’?

Ton Meijer (zonder paraplu aan de rand van  
de Prinsenlaan) geeft uitleg.

Zeer slecht weer en animo voor de das
door Marijke Drieenhuizen

De vele regen afgelopen zondag weerhield een groepje van tien geïnteresseerden er niet van deel te 
nemen aan de SP-wandeling in het gebied rondom de Prinsenlaan te Maartensdijk. 

Deze themawandeling was opgezet om belangstellenden en geïnteresseerden daadwerkelijk 
en ter plekke te voorzien van informatie en kennis, die mogelijk aangewend kan worden bij 

de discussies rondom de mogelijke aanleg van een golfbaan in dit gebied. Het betreft hier een 
historisch stuk natuur met een grote waarde voor mens en dier, waaronder de beschermde das.

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Voorjaarscollectie 2008
Wij zijn er klaar voor!!!

Met zorg hebben wij 
de collectie samengesteld.

diverse kleuren

Bodywarmer 
fleece 29,95

Vest fleece 34,95

Wie zijn wij:  Verkeersschool Veronica is gevestigd in Utrecht en is een van de 
grootste rijscholen in Midden Nederland. Voor alle categorieën 
rijbewijzen worden opleidingen gegeven.

Vacature:  Verkeersschool Veronica heeft per direct een vacature voor 
receptioniste/baliemedeWerkster m/V voor minimaal 
32 uur per week.

omschrijving:  Ter versterking van het team zijn wij op zoek naar een “duizendpoot”. 
Je bent contactpersoon zowel voor de cursisten als voor de 
instructeurs. Ook het beantwoorden van de telefoon en beheer van 
de agenda behoort tot je takenpakket. Duidelijke communicatie is 
belangrijk. Je weet het hoofd koel te houden en laat je niet snel van 
de wijs brengen.

Vereisten:  Havo, een goede telefoonstem en perfecte beheersing Nederlandse 
taal.

contact:  Stuur je sollicitatiebrief naar Verkeersschool Veronica, t.a.v. Ellen 
Alvares, Blauwkapelseweg 153, 3572 KE Utrecht of stuur een mail 
naar ellen@veronicaverkeersschool.nl
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ingezonden mededeling

‘In de zorg voor mensen met een 
minimum inkomen vinden alle par-
tijen elkaar in de gemeenteraad’, zegt 
de wethouder. Het doet hem goed 
dat de bestedingruimte van Biltse 
huishoudens met een minimum inko-
men hoger is dan in andere plaatsen. 
Mittendorff noemt de U-pas een goed 
middel om extra bestedingsruimte 
te creëren. ‘De bevindingen van het 
Nibud geven aan dat we het nog niet 
zo slecht doen. Uit de manier waarop 
je voor de minima zorgt leid je de 
kwaliteit van de gemeente af’, aldus 
de wethouder.

Kortingen
De U-pas is een gratis kortingspas 
voor inwoners van De Bilt waar-
mee de gemeente mensen met lagere 
inkomens mogelijkheden biedt extra 
activiteiten te ondernemen op cultu-
reel, sportief en sociaal gebied. De 
School€xtra regeling van de U-pas 
zorgt voor extra bestedingsruim-
te voor gezinnen. Scholen kunnen 
de kosten voor activiteiten, zoals 
een schoolreisje, declareren bij het 
U-pasbureau als het kind in het bezit 
is van een U-pas. Het Nibud advi-
seert positief over de U-pas.  Dit 

onderstreept positieve bevindingen 
uit het Klanttevredenheidsonderzoek 
U-pas De Bilt uitgevoerd door 
bureau Tangram. Hierin gaven 
U-pasgebruikers de pas een gemid-
deld rapportcijfer van 7,3.  

Aandachtspunten
Hoewel de bestedingsruimte voor 
huishoudens met minimuminkomens 
in de gemeente hoger is dan gemid-
deld, blijft er aandacht nodig voor 
huishoudens die moeilijk kunnen 
rondkomen. Alleenstaanden onder de 
65 jaar en echtparen met oudere kin-

deren hebben de minste bestedings-
mogelijkheden. In de Nibudrapporten 
staan aanbevelingen om het minima-
beleid te verbeteren. B en W hebben 
de Cliëntenraad Sociale Zaken De 
Bilt, de Ouderenraad De Bilt en de 
WMO adviesraad (WAR) om advies 
gevraagd. Voordat het college een 
beslissing neemt over het toekomsti-
ge minimabeleid worden de aanbeve-
lingen van het Nibud in de commissie 
Burger en Bestuur besproken.

Bestedingsruimte minimuminkomens 
De Bilt hoger dan gemiddeld

door Guus Geebel

Wethouder Herman Mittendorff gaf tijdens de persbijeenkomst op 12 maart een toelichting 
op de uitkomsten van een onderzoek naar de financiële situatie van Biltse huishoudens 

met een minimuminkomen. Het onderzoek is uitgevoerd door het Nederlands Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud) in opdracht van het college van B en W. Het Nibud heeft 

een minima-effectrapportage opgesteld waarvan de uitkomsten voor de gemeente De Bilt positief zijn.
Wethouder Herman Mittendorff van 
Zorg en Welzijn.

Prijswinnaars Tautenburg
Regen en wind hebben de jeug-
dige tennissers getrotseerd tijdens 
het jaarlijkse Open jeugdtoernooi 
van Tautenburg. Het was al weer 
de vierde editie, maar voor het eerst 
op het nieuwe park aan de Dieren-
riem in Maartensdijk. En dat bleek 
een enorm geluk. Het nieuwe park 
beschikt over kunstgrasbanen, die 
onder alle weersomstandigheden 
bespeelbaar blijven. Ondanks over-
vloedige regenval tijdens de toer-
nooiweek werden in totaal 233 wed-
strijden probleemloos afgewerkt.

Een  aantal van de prijswin-
naars van het Open Jeugdtoernooi  
van Tautenburg.

Amsterdam twee tempo’s 
hoger dan Voordaan 

‘Ik moet Amsterdam een groot compliment geven. Het is prachtig hoe 
de ploeg basale hockeyelementen tot een kunst weet te verheffen.  

We hebben vandaag geprobeerd met man en macht de schade beperkt 
te houden maar tegen dit Amsterdam was dat onmogelijk’  
aldus Voordaan coach Rob Haantjes na de 6-0 nederlaag  

van zijn team tegen Amsterdam.

Haantjes, hersteld van de griep die hem vrijdagavond bij de thuiswedstrijd 
tegen Kampong (2-5 verlies) nog in bed hield, had een zeer sterk Amster-
dam gezien dat in een gelijkmatig maar hoog tempo Voordaan versloeg. 
Het duurde nog wel tot de 18de minuut voordat de eerste Amsterdamse 
treffer viel maar via twee rake strafcorners van Taeke Taekema was een 3-0 
ruststand het resultaat. Bij Voordaan maakte Rutger Stijns zijn hoofdklasse 
debuut. De pas 18 jarige verdediger deed dat uitstekend en speelde met 
groot zelfvertrouwen. Een tegenvaller was het dat Arnout Visscher met een 
oude schouderblessure uitviel en zeker drie weken is uitgeschakeld. Ook na 
rust domineerde Amsterdam het spel al kreeg Voordaan wel wat kansen en 
werd een strafcorner van de lijn gehaald. Bij vlagen bood Voordaan goed 
partij en kon zelfs Amsterdam wat onder druk zetten. Echter Taekema wist 
nog twee strafcorners te verzilveren waardoor zijn totaal deze wedstrijd op 
4, en dit jaar op 33 treffers kwam! Uiteindelijk kon er na zeventig minuten 
een 6-0 eindstand worden genoteerd. Na het paasweekend hervat Voordaan 
op zondag 30 maart thuis de competitie tegen mededegradatie kandidaat 
Laren. In de strijd om degradatie moeten dan de broodnodige punten wor-
den gepakt.

In het Groenekanse bos verloor Voordaan vrijdagavond ondanks een goede 
start met 2-5 van Kampong. Zondag volgde de wedstrijd tegen koploper 
Amsterdam die met 6-0 werd verloren. (foto Jeroen Kemp)

Sporthal de Vierstee was, zoals inmid-
dels een vertrouwd beeld voor velen 
is, wederom goed gevuld. Tweemaal 
Zes startte de wedstrijd goed. Alhoe-
wel LDODK de score opende, liet 
Tweemaal Zes zien beter te willen 
starten dan in het duel tegen Groen 
Geel. De Maartensdijkers pakten heel 
licht het initiatief met een 3-2 voor-
sprong. De Friezen lieten zich echter 
niet van de wijs brengen en speelden 
vrijuit. LDODK kwam in deze fase 
mede door enkele slordigheden in 
verdedigend opzicht van Tweemaal 
Zes op een ‘goedkope manier’  op 
voorsprong en wisten dit verder lang-
zaam uit te bouwen. Luttele seconden 
voor het rustsignaal schoot LDODK 
zelfs vanuit de uiterste hoek van het 
veld raak en bepaalde daarmee de 
ruststand op 6-11. 
In de tweede helft kon Tweemaal 
Zes slechts één ding doen: ‘alles of 
niets korfbal spelen’ . Aanvankelijk 
leek dit ook te gaan lukken,want 
binnen enkele minuten maakte Twee-
maal Zes een geweldige sprong en 
verkleinde de achterstand tot 9-11.

Een wederopstanding was gaande en 
LDODK leek alsnog op de pijnbank 
gelegd te kunnen worden, maar een 

dubieuze beslissing van het matig 
leidende arbitrale duo betekende 
de ommekeer. De arbiter kende een 
strafworp toe aan LDODK en deze 
werd benut. Direct daaropvolgend 
wist LDODK van afstand ook raak 
te schieten,waardoor de Friezen weer 
een gat van vier punten hadden geno-
men(9-13).Uiteindelijk bleek dit te 
veel voor Tweemaal Zes en kwam het 
deze tik niet meer te boven. LDODK 
controleerde de wedstrijd en zocht 
daarbij uitstekend naar de juiste kan-
sen. De eindstand werd uiteindelijk 
12-19. 
Voor Tweemaal Zes kunnen de 
Hoofdklasse- aspiraties nu defini-
tief in de kast. Desondanks heeft 
de debutant in de Overgangsklasse 
een prima zaalseizoen gedraaid, met 
hoogstwaarschijnlijk een derde plaats 
als eindresultaat. Aan de supporters 
heeft het wederom niet gelegen. Iets 
waar de ploeg trots op kan zijn. Over 
twee weken sluit Tweemaal Zes de 
zaalcompetitie af met een duel in 
Heerenveen tegen Blauw Wit. Aan-
vang: 18.40 uur.

TZ laat titelkans uit handen glippen 
Afgelopen zaterdag was ‘het moment van de waarheid’ voor de korfballers van Tweemaal Zes.  

Nummer drie, LDODK uit het Friese Gorredijk, kwam op bezoek. Voor aanvang van de wedstrijd was  
Tweemaal Zes samen met Groen Geel koploper, gevolgd door LDODK op één punt.  

De wedstrijd in Friesland wist Tweemaal Zes eerder te winnen met 16-17. 

TZ was niet bij machte om de nummer 
drie, LDODK te verslaan. De ploeg 
uit Gorredijk was met 12-19 te sterk. 
(foto Jeroen Kemp)



Moe?? Maak  uw binnenkantje  eens schoon.!! De  uitstekende  
en verantwoorde  voeding  van  HERBALIFE, vol vitaminen en 
mineralen, geeft u een voldaan gevoel. Gratis  vet meten en bege-
leiding. Wiena Vink    tel. 0346-571377   www.herbalifevink.nl   
e-mail: vink-herbalife@filternet.nl 

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

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

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

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

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

AUTO’S/MOTOREN

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

PERSONEEL GEVRAAGD

Welke zelfstandige HULP 
wil ons helpen, ons huis in 
Groenekan schoon en op orde 
te houden. Schoolvakanties 
vrij. Bel ons graag ’s avonds op 
06-26322400

Jongeman gevraagd voor hulp 
in TUINEN op het terrein. liefst 
na 18.00 uur. Tel. 035-5771845

Nette, frisse, goedwerkende 
HUISHOUDELIJKE hulp ca. 3 
uur per week. Tel. 0346-211912. 
Na 18.00 uur.

PERSONEEL AANGEBOD

HULP nodig met uw computer 
of andere apparatuur? €15,- p/u. 
Bel 06-14899946

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

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

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

DIVERSEN

Op je paasbest bij BETTY'S 
CORNER! Elke vrijdag en 
zaterdag in de winkel bij kapper 
Hans. Bel voor een afspraak: 
06-33722022. Zorg voor uw 
haar!

Grote garage VERKOOP! 
Zaterdag 22 maart van 
10.00-13.00 uur. Op molenweg 
18, Maartensdijk. Met o.a. kin-
derkleding, speelgoed, woon-
ass. en nog meer!!

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

Outlet VLOERBEDEKKING, 
prijzen v.a € 5,00 per m2,  
www.mevoshop.nl of bel 
06-30186342
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Electrische knikarm 
ZONNESCHERM, z.g.a.n. 
3.9x2.5 mtr. Kleur: Clock geel. 
€200,-. Tel. 0346-212503.

Massief honingkl eiken i.z.g.s. 
BUFFETKAST 197x146x51. 
€225,-. Eettafel rond 120. 
€150,-. Tel. 030-2250206 na 
18.00 uur.

Koperen negenarmige kande-
laar. €10,-. Wandbordjes met 
bloemmotief, delftsblauw 
handwerk Ø 20 cm. €15,-. 
Kinderhanglegkast met 2 laden. 
€5,-. Tel. 030-2283955.

Mooie witte eettafel, voorzijde 
ovaal achterzijde recht. €15,-. 
Laag rotan ovaal tafeltje met 
2 rotan stoeltjes. €20,-. Tel 
030-2283955

Zwart fluweel jasje. maat 42. 
€15,-. Zwart-grijs jasje geme-
leerd z.g.a.n. maat 42. €15,-. 
Tel. 0346-211615

TV Zilverkleur groot beeld 
BR80-hoog 50. €50,-. 
0346-212901.

Gratis af te halen: Smeedijzeren 
wijnrek en een elekt. snijma-
chine. Tel. 0346-212227

Gratis af te halen: Ouderwetse 
hometrainer (fietsmodel). Tel. 
0346-212349.

Canyon Chatpach webcam + 
headset. Nieuw in doos. €11,-. 
R.C. Mini cooper nw. in doos. 
€10,-. Tel. 06-46434216

Kinder gereedschap 4-delig 
slijptol, kettingzaag, cirkel-
zaag, decopeerzaag met geluid. 
nw. in verpakking. €7,50. Tel. 
06-46434216

Miracle blender ginl. werkt op 
batterijen. nw. in doos. €2,50. 
Canon pixma 600 printer nw. in 
doos. €42,-. Tel. 06-46434216

Romans van J.G. Veenhof: 
11 stuks voor €30,-. Tel. 
0346-211470

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

Rond houten tafeltje met onder-
blad Ø53 cm 35 cm hg., 3 d. 
bruine €10,-. 1 Jaargang bloe-
men + planten 2006.. €2,50. 
Tel. 0346-214292.

Houten tafeltje (voor lectuur) 
met 2 tableaus 63x33x40 cm. 
€10,-. Parapluplant ± 1 mtr. hg. 
€2,50. Tel. 0346-212492.

TE KOOP GEVRAAGD

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

Te koop aangeboden

Te koop gevraagd

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

✄ 

Personeel Aangeboden

Personeel Gevraagd

Diversen

Fietsen/Brommers

Adverteren 
in de Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Noord-Hollanders zijn onze buren
maar leggen ons nu echt in de luren
want ons stiltegebied
gaat door hun plannen teniet
Westbroek krijgt het zwaar te verduren

Guus Geebel
Limerick

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

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 19 maart zijn alle basisschoolkinderen 
vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewekelijkse spel-
letjes- en knutselmiddag van Sojos. Er wordt uiteraard 
weer een superleuk programma aangeboden door 
Guner, de tijdelijke vervanger van Hassan. Uiteraard 
zijn ook de vaste vrijwilligers weer van de partij. 
Deelname aan de middag is gratis. De middag begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De volgende 
middag is woensdag 2 april a.s.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 20 maart zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrijken 
op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 15.15 
uur en 17.15 uur. De sportbus bevat allerlei spelmate-
rialen die door de kinderen en de oudere jeugd gratis 
en onder begeleiding van Marlon gebruikt kunnen 
worden. Denk bijvoorbeeld aan allerlei balspellen, 
maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. Bij slecht weer 
zijn de kinderen welkom in Sojos waar het sportbus 
team een alternatief programma zal aanbieden.

Naaigroepje in ‘t Hoekie
Op dinsdag 25 maart van 9.30 uur tot 11.30 uur start er een naaigroepje in 
Buurthuis ’t Hoekie, waarbij gebruik gemaakt kan worden van de daar aanwezi-
ge ruimte en naaimachines. Er is geen docent bij aanwezig! De bedoeling is om 
vooral gezellig samen met een naai- , haak- of breiwerk bezig te zijn en elkaar 
tips/ideeën te geven of op weg te helpen. Men kan iedere dinsdag, wanneer het 
uit komt komen en hoeft zich dus niet te voren aan te melden. De kosten voor 
een ochtend zijn 2 euro. Het adres is Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2 te De Bilt, tel 
030 2201702, e-mail info@hoekie.nu. 

Agenda
Een Indonesische middag en aansluitend een sfeervol Indonesich diner
Op vrijdag 28 maart is er een prachtige documentaire te zien over het 13.000 
eilandenrijk de ‘Gordel van Smaragd’ of te wel Indonesië! Bent u al eens in 
Indonesië geweest of van plan er naar toe te gaan.....Een middag om te genieten! 
Locatie Vestiging SWO Maartensdijk. start middagvoorstelling: 16.00 uur. Om 
18.00 uur kunt u deelnemen aan een Indonesische maaltijd in het restaurant van 
Dijckstate. Een prima gelegenheid om de bijzondere sfeer te ‘proeven’ van het 
prachtige, mystieke Indonesië. Tijdens het diner kunt u ook genieten van het 
optreden van een Balineese danseres. Voor zowel de middag als de avond dient 
u zich in te schrijven! Kosten: Diner, euro 16,00. middag voorstelling euro 1,50. 
SWO Maartensdijk 0346 214161.

Computercursus E-mail en Internet
Op vrijdag 28 maart start een cursus ‘Internet en E-mail’ bij de Biltse vesting van 
de SWO. De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 uur en ook deze kosten bedragen 40 
euro voor 4 lessen. Voor info en/of aanmelden: SWO-vestiging De Bilt, Jasmijn-
straat 6 in De Bilt, telefoon: 030 2203490.

Kookcursus Kipgerechten bij de SWO
In deze kookcursus leert men kip op een niet-traditionele wijze klaar te maken. De 
cursus start op donderdag 27 maart in de SWO-vesting in De Bilt en is van 10.00 
tot 13.00 uur. De kosten bedragen 45 euro voor 4 lessen. Voor meer informatie 
en inschrijven: SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6 in De Bilt, telefoon: 030 
2203490.

Paasactiviteiten Stichting 
Het Utrechts Landschap

Op zaterdag 22 maart gaat de boswachter met u het 
Ridderoordse Bos in. Hij vertelt u tal van wetens-
waardigheden over dit gebied, de daar voorkomende 
bomen, planten en dieren. De start is om 14.00 uur 
vanaf de parkeerplaats aan de Gezichtslaan in Biltho-
ven en de deelname is gratis.
Zondag 23 maart en maandag 24 maart bruist het van 
de Paasactiviteiten op Landgoed Beerschoten. Van 
11.00 tot 16.00 uur vinden er verschillende activitei-
ten plaats in en rond het Paviljoen Beerschoten aan 
de Holle Bilt 6 in De Bilt. Voor groot en klein is er 
een gevarieerd programma: Rondritten met paard en 
wagen, stokbroodbakken boven de vuurkorf(alleen op 
zondag), binnen zijn de kuikens te bewonderen en kan 
er geknutseld worden. Voor de puzzelaars is er een 
kinderpaasspeurtocht uitgezet. Die kan t/m zondag 6 
april dagelijks worden gedaan.
Donderdag 27 maart vertelt Ruud van de Akker in 
Paviljoen Beerschoten over de boommarter. Aan de 
hand van dia’s en een film maakt u kennis met deze 
schuwe bosbewoner van de Utrechtse Heuvelrug. 
Ruud heeft de afgelopen jaren veel onderzoek naar dit 
dier gedaan. Hierbij zijn veel nieuwe details over de 
boommarter bekend geworden.
De lezing vindt plaats om 20.00 uur in het Paviljoen 
Beerschoten aan de Holle Bilt 6 in De Bilt. De zaal 
is vanaf 19.30 uur open. De entree bedraagt € 2,00 
voor Beschermers van Het Utrechts Landschap. Niet-
beschermers betalen € 3,00.
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Vrouwen ontmoeten elkaar
door Sylvia van der Laan

Het was duidelijk feest in dorpshuis de Groene Daan in Groenekan op dinsdagavond 11 maart. De geuren 
van een Indische Rijsttafel trokken door het gehele gebouw en uit het zaaltje klonken lachsalvo’s. 

De Vrouwen van nu van de afdeling Groenekan (voorheen Plattelandsvrouwen) vierden hun 
vijfentwintigjarig jubileum. 

In het voorjaar van 1983 heeft een 
groep Groenekanse dames van 
toen de Plattelandsvrouwen, zich 
afgesplitst van Maartensdijk. Deze 
Afdeling Groenekan bestaat dit jaar 
vijfentwintig jaar. Het leden aantal 
groeide heel snel en met wat pieken 
en dalen is het huidige aantal leden 
nog steeds achtenzeventig. De ver-
ouderde benaming van plattelands-
vrouwen bestaat nog steeds bij het 
grote publiek, maar is al jaren geleden 
veranderd in Vrouwen van nu. 
De Vrouwen van nu uit Groenekan zijn 
niet beperkt tot het dorp Groenekan, 
maar leden komen ook uit De Bilt, 
Bilthoven en Maartensdijk. De 
gemiddelde leeftijd van de vrouwen 
is achtenzestig en aanwas van jongere 
vrouwen is welkom. Vrouwen van nu 
organiseert activiteiten voor vrouwen 
van alle leeftijden en met een brede 
interesse. Iedere tweede dinsdag van 
de maand is er een bijeenkomst in 
de Groene Daan. Op die avond is er 
ruimte om met elkaar te praten, maar 
er wordt ook een thema nader toege-
licht. Zo was er een keer een lezing 

over Bewegen, goed voor u en dit 
werd gedemonstreerd door de Line 
Dance groep Maartensdijk. Vrouwen 
van nu organiseert workshops en 
cursussen op educatief en recreatief 
gebied. Kerst en Nieuwjaar worden 
uitbundig gevierd. Op dinsdagoch-
tend wordt gymnastiekles gegeven in 
de Groene Daan. Voor literair geïnte-
resseerde vrouwen is er de leesclub, 
die twaalf jaar gelden werd opge-
richt. Per seizoen worden zes boeken 
gelezen en met elkaar besproken. De 
bridgeclub is populair: vierentwintig 
vrouwen wijden zich iedere week op 
hun ‘verslaving’. Het jaarprogramma 
wordt traditioneel afgesloten met een 
gourmetavond. In mei wordt het jaar-
lijkse uitstapje gemaakt. Dit jaar naar 
Noord-Holland. Landelijk wordt er 
een dag georganiseerd op 4 oktober 
in Burgers Zoo. Dit wordt een ont-
moetingsfestival, met inspirerende 
sprekers en bijzondere activiteiten. 

Vrouwen gezocht
Het jubileum werd uitgebreid gevierd 
op 11 maart. De Indische maaltijd, 

Het huidige bestuur: Beli v. Voorst, Lyda Brouwer, Janny Bol en Diny 
Verschuur.

Bridgeveteranen winnen
Ze zijn van ongeveer hetzelfde geboortejaar en samen zijn ze ruim 175 jaren 
jong. De ene speelt (pas) ongeveer 4 jaar bridge en de andere (al) ongeveer 64 
jaar. Bij de één kriebelt het soms wanneer het anders gaat zoals hij dacht en 
zijn bridgepartner denkt dan gewoon dat het ook anders had gekund. Samen 
waren Jan Gaasenbeek + Hendrik Suiker jl. donderdag winnaar van de Paas-
drive van Bridgeclub Hollandsche Rading. In een zgn. topintegraalwedstrijd 
(de resultaten van alle 30 deelnemende paren worden onderling vergeleken) 
toonden deze bridgeveteranen hun kwaliteiten, door met 62,95 % nipt voor 
Sonja van Eck + Thea Koetze (62,35 %) en Alice Janmaat + Barbara (58,63 
%) te eindigen [HvdB]

Jan Gaasenbeek (r) en Hendrik Suiker spelen tegen Job en Miep Broers. 

De prestatiecurve van het beloften-
team blijft omhoog gaan. Zaterdag 
werd de vijfde wedstrijd op rij gewon-
nen. Het was weer een wedstrijd 
waarin duidelijk werd dat de meiden 
vooral goed presteren wanneer er 
druk op de wedstrijd staat. De eerste 
set ging het gelijk op. De dames van 
Keistad waren gekomen om punten 
te halen, dat werd direct duidelijk. 
Zij scoorden veel met services en 
een zeer overheersende speelster die 
uit alle posities scoorde. Dat was het 
verschil tussen de teams. Bij Salvo 
maakte alle aanvalsters punten en bij 
de tegenstander maar één speelster. 
Daardoor werd toch de eerste set 
gewonnen met 25-22. De tweede set 
ging het beter. Salvo had meer grip op 
het spel van Keistad en de uitblinkster 
uit de eerste set kom niet zo veel meer 
scoren. Spelverdeelster Martine Dank 
verdeelde het spel goed. Zij speelde 
alle posities zeer afwisselend aan 
waardoor iedereen scoringskansen 
kreeg. De tweede set leverde winst 

op met 25-19. De derde en vierde 
set lieten duidelijk zien dat Salvo op 
zijn best is wanneer er uiterst gemo-
tiveerd en geconcentreerd gespeeld 
moet worden. In beide sets nam Salvo 
tien punten voorsprong en leek de sets 
gemakkelijk uit te spelen. Toen sloop 
echter de nonchalance in het spel. Dat 
werd in de derde set niet echt een pro-
bleem deze set werd gewonnen met 
25-21. De vierde set werd nog span-
nend omdat de tegenstander nog zeer 
dichtbij kwam en wel op drie punten. 
Het jonge team moet nog leren geen 
punten weg te geven en te blijven 
knokken tot de punten binnen zijn. 
Een omschakeling van nonchalance 
naar geconcentreerd spelen is uiterst 
moeilijk. Uiteindelijk werd gewon-
nen met 25-22 en kon de suppor-
tersschare weer tevreden naar huis. 
Vrijdag 28 maart wacht de dames 
de moeilijke uitwedstrijd tegen Alfa-
Leos in Leusden. Op dit team staat 
Salvo 1 punt voor op de ranglijst.

Salvobeloften winnen
vijfde wedstrijd op rij

De korfballers van DOS uit West-
broek hebben afgelopen zaterdag 
gewonnen van ESDO uit Kocken-
gen. ESDO moest deze wedstrijd 
winnen in de strijd tegen degra-
datie; voor DOS was het zaak 
deze wedstrijd te winnen om niet 
in eventueel degradatiegevaar  te 
komen.

Beide ploegen begonnen fel aan de 
wedstrijd. In het eerste kwart van 
de wedstrijd hielden beide ploegen 
elkaar in evenwicht. Na een korte 
tussensprint van DOS met goed 
spel kwamen de Westbroekers met 
4 punten voor, maar deze stand 
kon niet verder door worden uit-
gebouwd zodat met een stand van 
9-12 de kleedkamers werden opge-
zocht voor de rust.
Na rust werd er een heel andere 
wedstrijd gespeeld; beide verde-
digingen hielden goed stand en de 
aanvallen van beide opponenten 
speelde ver onder de maat. DOS 
maakte het zich zelf onnodig moei-
lijk, onder meer door het ook nog 
missen van twee strafworpen. Hier-
door wist de thuisploeg nog dich-
terbij te komen tot een eindstand 
van 14-15.

DOS is nu verzekerd van een vijfde 
plaats in de competitie en zal in de 
laatste zaalwedstrijd van dit seizoen 
de kampioen Vriendenschaar uit 
Bodegraven in De Vierstee ontvan-
gen. De wedstrijd begint 29 maart 
aanstaande om 19.40 uur. 

verzorgd door Warung Adinda uit 
Hilversum, in combinatie met een 
glaasje wijn, zorgde voor een pret-
tige sfeer onder de vrouwen. In die 
ontspannen zaal kon Charlotte Glorie 
niet meer stuk met haar luisterlied-
jes en conferences, met veel humor, 
zelfspot (ze is zelf visueel gehan-
dicapt) en woordspelingen. Na de 
pauze werden de vrouwen van het 
eerste uur gehuldigd. Elf vrouwen die 
vanaf de oprichting van de afdeling 
Groenekan actief lid zijn. Zij kregen 
een zilveren speld met het logo van 
de Vrouwen van Nu en werden elk 
met enkele regels toegesproken en 
raak getypeerd over hun inbreng aan 
de afdeling. Het bestuur van Vrouwen 
van nu bestaat uit vier vrouwen en zij 
wel wat versterking gebruiken. Wie 
het leuk vindt om andere vrouwen te 
ontmoeten en organisatietalent heeft 
(of wil ontwikkelen) en beschikt over 
een brede interesse kan een mailtje 
sturen naar Diny Verschuur: twver-
schuurhetnet.nl 

SVM had met een fantasieopstel-
ling de eerste helft het betere van 
het spel. Het veldspel oogde einde-
lijk weer eens goed verzorgd. SVM 
creëerde daardoor veel doelkansen. 
Kansen waren er voor Guus Verhoef 
in de 18de minuut , Roy Wijman in 
de 32e en Luuk Vos in de 34e minuut. 
CDN stelde hier welgeteld een kansje 
tegenover. Een doelpunt voor SVM 
was dan ook niet meer dan verdiend. 
En ook al had SVM aan 45 minuten 
niet genoeg, in de 46e minuut was er 
dan eindelijk het bevrijdende doel-
punt. Jorgen Straalman maakte het 
doelpunt na een mooie voorzet van 
Luuk Vos. 
 
Agressief
CDN kwam in de tweede helft agres-
sief uit de startblokken. De ploeg uit 
Driebergen is ook nog niet helemaal 
veilig en wilde dus de punten graag 
in eigen huis houden. Door de aanval-
sneigingen van de thuisclub ontstond 
er ruimte voor de voorwaartsen van 
SVM. Binnen enkele minuten in de 
tweede helft waren er kansen voor 
onder andere Guus Verhoef en Jorgen 
Straalman, alleen voor de keeper, en 
Luuk Vos. 
SVM ontbeerde het kleine beetje 
geluk om de wedstrijd toen al defi-
nitief af te maken. Hieruit putte CDN 
moed en kreeg zowaar wat meer grip 
op de wedstrijd. Dat resulteerde in 
een tweetal mooie kansen in 59ste 
en 64ste minuut. De Maartensdijkse 
goalie Richard de Groot had over 
gehele wedstrijd genomen niet veel te 

doen. De paar reddingen die echter hij 
verrichtte waren van grote klasse. 

Op en neer
In de 2de helft golfde het spel heen 
en weer. Het laatste kwartier van de 
wedstrijd speelde CDN alles of niets. 
De voorhoede van CDN kreeg in de 
88ste en 91ste minuut nog een tweetal 
grote kansen maar die werden geluk-
kig gemist. Al met al een verdiende 
overwinning voor SVM. De spelers 
en begeleiding konden eindelijk weer 
eens vrolijk de kleedkamer opzoeken. 
Het enige smetje op de wedstrijd 
waren de gele kaarten voor Rik Vos 
en Frans van Eck.
 
Kuit
De wedstrijd stond onder leiding van 
een goed leidende scheidsrechter. 
De spelers en het publiek van CDN 
hadden wellicht een andere mening, 
nl.dat hij in het voordeel van SVM 
floot. Wellicht kwam dat door de uit-
stekende behandeling van verzorger 
Jan Rigter van SVM toen de fluitist 
kramp in zijn kuit kreeg.
A.s. zaterdag geen competitie voor 
SVM. De volgende wedstrijd is op 
29 maart a.s. uit tegen IJFC in IJs-
selstein.

Straalman 
matchwinner SVM

Klaverjassen bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 21 maart kunt u weer klaverjassen bij SVM. In de 
kantine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u 
van harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen kost 
3 euro. Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Korfbal: DOS 
pakt winst

Wel, daar was ie dan eindelijk, zaterdag 15 maart 2008, de 
welverdiende overwinning van SVM boys op CDN. Jorgen Straalman 
maakte het enige doelpunt van de wedstrijd in de laatste seconden van 

de eerste helft.

Het blijft prima gaan met het beloftenteam van Salvo. De 
meiden beleefden een prima weekend. Zelf wonnen zij zaterdag met 4-0 
van Keistad en de concurrent verloor waardoor Salvo nu op de vijfde 

plaats staat met nog één punt achterstand op de 
nummer vier.



Ondernemer Johan de Zeeuw van 
C1000 Maartendijk is geslaagd voor 
de kwaliteitscheck! Onlangs werd 
de supermarkt aan de Maertensplein 
beoordeeld op tientallen punten op 
het gebied van hygiëne in de win-
kel, persoonlijke hygiëne, tempera-
tuur van producten in koeling en 
versheid van producten. Assistent-
bedrijfsleider Rob van Belsen nam 
namens het voltallige personeel het 
officiële certificaat in ontvangst uit 
handen van de commercieel directeur 
van Schuitema.

Onafhankelijke inspecteurs van 
TNO en ISA Nederland bezoeken de 
komende maanden de C1000 super-
markten om hen te checken op ver-
schillende kwaliteitseisen. C1000 wil 
hiermee de kwaliteit in haar win-
kels op een nog hoger plan brengen. 
C1000 supermarkten kunnen op ver-
schillende onderdelen punten scoren, 
variërend van hygiëne in de winkel, 
persoonlijke hygiëne, temperatuur 
van producten in koeling tot versheid 
van producten.

Johan de Zeeuw: ‘We zijn erg blij met 
de certificering. We hadden natuurlijk 

ook niet anders verwacht, maar nu 
wordt door onafhankelijke inspec-
teurs bevestigd dat we een kwalitatief 
uitstekende winkel hebben! Ik ben 
erg trots op mijn medewerkers, die 
er elke dag opnieuw voor zorgen dat 
de winkel er piekfijn uitziet. En dat 
allemaal om onze cliënten op een zo 
prettig mogelijke manier de dage-
lijkse boodschappen te laten doen. 
Dit certificaat bewijst dat maar weer 
eens!’ [HvdB]
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Om 12.30 uur liep, onder toezicht 
van het Bureau Gemeentelijke Crisis-
beheersing, de grote kantine vol met 
figuranten uit de regio Binnensticht. 
Mannen en vrouwen van alle leeftij-
den, waaronder een groep studenten, 
hadden zich aangemeld en waren 
opgeroepen. Er was ook een aan-
tal Maartensdijkers bij. Na de lunch 
gaf oefenleider Roel de Graaf van 
de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
instructies. Het kwam op het vol-
gende neer: ‘Een vrachtwagen is bij 
de spoorwegovergang in Bilthoven 
tegen een portaal van de bovenleiding 
geklapt. Die leiding is losgetrokken, 
wissels zijn beschadigd en het stormt 
hard. Reparatie kan enige uren duren. 
De gestrande treinreizigers worden in 
de Kees Boekehal opgevangen’. Het 
was allemaal bedacht maar toevallig 
stormde het die dag ook echt.

Problemen
Iedereen kreeg een andere naam, een 
andere leeftijd en een probleem. Zij 
moesten hun slachtofferrol zo seri-
eus mogelijk spelen. Er waren geen 
gewonden want die horen bij een 
andere oefening. Enkele reizigers 
hadden hier en daar wel wat pijn. 
De mannen en vrouwen van de afde-
lingen Opvang en Zorg, waar onder 
ook een aantal Rode Kruisleden uit 
Maartensdijk, deden hun best maar 
kregen onverwachte problemen op 
te lossen. Een vrouw was haar man 
kwijt geraakt waarmee anderen haar 
gelukwensten. Raadslid van der Mast 
was zijn laptop met geheime stukken 
kwijt. Henny Bakker had een postna-
taal probleem. Marjan Vervest durfde 
haar probleem niet eens hardop te 
benoemen. Een aantal gestrande rei-
zigers wilde met een taxi naar Schip-

hol en andere plaatsen. Ze wilden 
weten bij wie ze de schade konden 
verhalen. Er waren Engelstaligen die 
er helemaal niets van begrepen. 

Communicatie
De problemen werden allemaal opge-
lost. Voor de ‘buitenlanders’ werd 
alles apart vertaald. De melding dat 
er taxi’s waren gearriveerd werd blij 
ontvangen. De Rode Kruis Zorgver-
leners stelden vooral geschrokken 
jonge dames gerust. Pastoor de Wit 
van ‘Pastorale Zorg’ zat prima in zijn 
rol. Hij sprak de slachtoffers bemoe-
digend toe, ook die van andere gelo-
ven. De vermiste man was gevonden 
en naar zijn vrouw gebracht maar hij 
was door het ongeluk zijn geheugen 
verloren waardoor hij haar niet meer 
herkende. Het was een serieuze zaak 
maar je ontkomt met zoveel mensen 
met problemen niet aan hilariteit. 
Tijdens de kritische bespreking na 
afloop bleek dat de figuranten zelf 
vonden dat ze toch niet echt serieus 
genoeg waren geweest en dat de com-
municatie van helpers naar slachtof-
fers beter kon. Daar werd van geleerd 
en dat was de bedoeling. 

Regionale Rampenoefening 
door Kees Pijpers

Vorige week woensdagmiddag werd in Sporthal Kees Boeke in Bilthoven een rampenoefening gehouden. 
Rond de zeventig burgers speelden hun rol in het stuk ‘Opvang en Verzorging’. Het werd een happening 

met een mix van ernst en luim waaruit lering werd getrokken.

Figuranten leren hun rol.

Een zaal vol gestrande reizigers.

Kleinveemarkt op het 
Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

Aanstaande zaterdag organiseert de activiteitencommissie van  
de winkeliersvereniging Maertensplein haar eerste activiteit in 2008: 

een kleinveemarkt. De activiteitencommissie is druk bezig om weer een 
jaarprogramma op te stellen met festiviteiten op het plein.  

Daarop vooruitlopend wordt nu al een Kleinveemarkt georganiseerd. 

Renate Steenwijk van Landwinkel De Tolboom heeft zich onlangs aange-
meld als lid van de winkeliersvereniging en is gelijk betrokken bij de eerste 
activiteit op het plein: zaterdag 22 maart 2008 van 10.00 tot 22.00 uur is 
er een Kleinveemarkt. Samen met Wim Landwaart regelen ze een kalf, een 
schaap met lammetjes, een kalkoen, een konijn, een pony en kippen (heel 
misschien met kuikentjes). Kinderen kunnen deze dieren naar hartenlust 
knuffelen en aaien. Terplekke wordt ook een dierenprijsvraag gehouden met 
twee hoofdprijzen: voor kinderen een kinderfeestje naar keuze bij Renate en 
voor volwassenen een rondvlucht boven Maartensdijk. 

Bij slecht weer wordt de kleinveemarkt een week uitgesteld.

C1000 Johan de Zeeuw geslaagd 
voor kwaliteitscheck

Assistent-bedrijfsleider Rob van Belsen ‘regelde’ deze certificering. Dus nam 
hij namens het voltallige personeel het officiële certificaat in ontvangst.

Deze maand:
“Uit eigen keuken”

SPARE RIBS
€ 12,50

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

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten

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

Zondag : 15.00 – 22.00 uur

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
27-3 9,50Tongscharfilet met citroen-

saus

Woe.
26-3 9,00Babi Ketjap

Zo.
23-3

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

Woe.
19-3

9,50
"Kliekjesdagen" div. keuzes uit 
vlees, vis en vegetarische gerechten

Nieuwe "à la carte" kaart

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

Spaar nu voor gratis stylvolle zwilling bestekset bij C1000

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Runder Carpaccio
met dressing en kaas

per pakje 100 gram   2,49
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