
In Nederland zijn ongeveer 40.000 
mensen met een autistische stoor-
nis. De Berg en Boschschool richt 
zich vooral op deze jongeren. Voor 

de behandeling van autisme bestaat 
niet één bepaalde methode. Stichting 
Papageno biedt ouders, verzorgers 
en begeleiders de mogelijkheid om 
kennis te maken met verschillende 
therapieën. 

Ontmoeten
De leerlingen van de Berg en Bosch-
school hebben eerder een theaterstuk 
ingestudeerd maar wilden nu graag 
eens samen met anderen iets creë-
ren. Kees Blijdorp, leerkracht aan 
het ONS en vader van een autistische 
zoon, was graag bereid om mee te 
doen. De beide groepen leerlingen 
hebben afgelopen week afzonderlijk 
workshops gevolgd onder leiding van 
mensen van de Stichting Papageno. 
Eén gegeven was bekend: het muziek-
stuk Gnossiennes van Eric Satie. Vrij-
dagmiddag laten de leerlingen van het 
ONS zien wat er tot nu toe ontstaan 
is. Het ziet er al goed uit. Sandra van 
Woudenberg, Larissa van Diermen en 
Samme Kleijn uit Maartensdijk zijn 
tevreden. Ze kijken uit naar de ont-
moeting met de medespelers van de 
Berg en Boschschool. Maandag, dins-
dag en woensdag oefenen ze samen 
verder. Ze weten dat de leerlingen 
autistisch zijn maar staan er, jongeren 
eigen, open tegenover. Sandra van 
Woudenberg: ‘Ik vind dansen leuk, 

we hebben geen les én we ontmoe-
ten andere jongeren. Het wordt vast 
leuk’. Larissa van Diermen: ‘Je kunt 
niet aan mensen zien of ze wel of niet 
autist zijn. Als je ze tussen leerlingen 
van onze school zou zetten dan zou je 
ze niet eens herkennen’. Donderdag 
14 februari presenteren de leerlingen 
gezamenlijk het eindresultaat in Stu-
dio 1 van het Muziekcentrum van de 
Omroep in Hilversum.
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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.nl

Maertensplein 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

NIEUWJAARS ACTIE 2008

www.rijbewijsservice.nl
09 - 20 20 778 (20ct/pm) ot SMS 4477 RSN GRATIS

RIJBEWIJS VOOR JE WERK OF PRIVE OOK SNEL NODIG?

BESPAAR VEEL TIJD & GELD EN
BETAAL JE RIJOPLEIDING IN 2009!

START MET DE GRATIS RIJTEST

 Restaurant

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

Openingstijden:

ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur

zaterdag  10.00 - 14.00 uur

Tel.:  0346-210605

OOK BEZORGSERVICE

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

De gemeenteraad nam op 31 mei 2007 
het onteigeningsbesluit aan. Tegen 
het besluit werden acht bedenkin-
gen ingediend. Twee daarvan werden 
niet ontvankelijk verklaard omdat de 
eisers niet eerder hun zienswijze bij 
de gemeente hadden ingediend. Ver-
der waren volgens de Kroon enkele 
aangehaalde bedenkingen planolo-
gisch van aard. Deze horen in de 
bestemmingsplanprocedure thuis. 

Juist gehandeld
De Kroon oordeelt dat de gemeente 
juist heeft gehandeld bij het aanbie-
den van een financiële vergoeding 
aan betrokkenen om mee te werken. 
Verder stelt de Kroon vast dat de erf-

dienstbaarheid destijds is gevestigd 
om te voorkomen dat andere activitei-
ten konden worden ontplooid dan die 
waarvoor het Ministerie van Defen-
sie het terrein aankocht. Een van de 
bezwaarmakers suggereerde dat de 
erfdienstbaarheid was gevestigd ten 
behoeve van behoud van de openheid 
van het gebied. Met de uitspraak van 
de Kroon wordt dit weerlegd. Zo’n 
200 van de 800 bewoners hebben 
de erfdienstbaarheid nog niet aan 
gemeente verkocht. 

Bestemmingsplan
Het Kroonbesluit is gebonden aan een 
onherroepelijk bestemmingsplan. Dit 
ligt nu voor geheel Larenstein (noord 

en zuid) bij de Raad van State. Als de 
uitspraak er is en het bestemmings-
plan onherroepelijk is geworden, kan 
de onteigeningsprocedure voor het 
zuidelijk deel beginnen. Wanneer die 
procedure is afgerond zal de uitkomst 
van het vonnis bij het Kadaster wor-
den ingeschreven en zijn de kavels 
vrij van erfdienstbaarheid. Op dat 
moment kan de gemeente de bedrijfs-
kavels uitgeven en verdere medewer-
king verlenen aan realisatie van het 
bedrijventerrein Larenstein. 

Kandidaten
Voor het noordelijk deel zijn de onder-
handelingen voor zeven van de negen 
kavels in een vergevorderd stadium. 

Voor de twee overige zijn potentiële 
kandidaten. Voor het zuidelijk deel 
worden de onderhandelingen weer 
opgepakt als de uitspraak van de 
Raad van State er is. 

Kandidaten uit het verleden hebben 

nog steeds belangstelling. Burge-
meester Gerritsen en wethouder Dite-
wig verwachten dat voor het noorde-
lijk gedeelte van Larenstein dit jaar 
de eerste handtekeningen geplaatst 
kunnen worden. Voor het zuidelijk 
gedeelte verwachten zij dit in 2010.

Onteigeningsbesluit krijgt 
goedkeuring van de Kroon

door Guus Geebel

‘Een fundamentele doorbraak’, noemt wethouder Arie-Jan Ditewig de voor de gemeente positieve uitspraak 
van de Kroon van 24 december 2007 in de onteigeningsprocedure ten behoeve van het bedrijventerrein 

Larenstein. Tijdens een persbijeenkomst op dinsdag 5 februari lichtten burgemeester Gerritsen en 
wethouder Ditewig de betekenis van de uitspraak toe.

Burgemeester Gerritsen en wethouder Ditewig willen nu snel aan de slag met 
Larenstein.

Thema Ontmoeten
Tweedejaars leerlingen ONS werken actief aan 

gezamenlijk theaterstuk
door Marijke Drieenhuizen

Alle 60 leerlingen uit de tweede klas van de Oranje Nassau School 
in Bilthoven hebben afgelopen week elke middag gewerkt aan het 
theaterstuk Ontmoeten dat zij in Hilversum samen met de veelal 
autistische leerlingen van de Berg en Boschschool gaan opvoeren.

Vrijdagmiddag laten de leerlingen 
van het ONS zien wat er tot nu toe 
ontstaan is.

Sandra van Woudenberg: ‘Ik vind 
dansen leuk, we hebben geen les én 
we ontmoeten andere jongeren. Het 
wordt vast leuk’.
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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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Kerkdiensten

P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maaratensdijk 

17 februari - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

17 februari - 11.00 uur 
Da. R. Veenstra

St. Maartenskerk Maartensdijk
16 februari  - 19.00 uur en 

17 februari - 10.30 uur
Woord- en Communieviering, 

Lectorengroep

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
17 februari - 10.30 uur

Ds. P. Pannekoek

P.K.N. - Herv. Kerk Groenekan
17 februari - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

17 februari - 10.30  en 18.00 uur
Leesdienst

Ned. Ger. Kerk Westbroek
17 februari - 10.00 uur

Ds. R. Akkerman, Sleeuwijk
17 februari - 18.30 uur

Ds. P.J. Vliegenthart, Utrecht

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
17 februari - 10.00 uur
Ds. C. Vos, Amersfoort
17 februari - 18.30 uur
Ds. G. Mantel, Huizen

P.K.N. - Herv. 
Kerk Lage Vuursche 
17 februari - 10.00 uur

Ds. M.D. Geuze, Nunspeet
17 februari - 18.30 uur

Ds. G.H. Kruijmer

Uitvaartverzorging “de Kern”
Een goed besluit

Voor een gehele uitvaart
naar uw wens

24 uur per dag bereikbaar

06-53742902
b.g.g. Via Unitas 0346 - 21 30 24

Gespecialiseerd in thuisopbaring
Begraven of Cremeren

Opbaren in Maartensdijk mogelijk

Elke laatste donderdag van de maand 
infomiddag van 13.00 tot 15.00 uur 

in de Aula van Maartensdijk, 
Otto Doornenbalweg 48 te Maartensdijk.

Uitvaartleidster Reina Loots
Postbus 515, 1400 AM  Bussum

Geboren

4 februari 2008

Jaco
Zoon van Rob en 

Corrie de Boer-van den Bosch
Bovenkruier 47
Maartensdijk

Geboren

5 februari 2008

Tim
Zoon van Pieter en 

Thea de Jong-Westeneng
Burg.Huydecoperweg 34

Westbroek

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

In Dialoog van de Stichting Bodhisattva
Donderdag 14 febr. 2008 wordt in de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35, te 
Bilthoven in de reeks ‘In Dialoog’ een openbare avond onder leiding van 
Mevrouw Dorien Quik gegeven. Een uitspraak van Boeddha Shakyamoeni 
en een uitspraak van de filosoof Arthur Schopenhauer worden met elkaar 
in verband gebracht. In deze Dialoogavond betreft het de volgende uitspra-
ken: Boeddha zei: ‘Eenzaamheid ontstaat door de versluiering van de geest; 
vermindert naarmate de mens verantwoording neemt voor zichzelf’. Arthur 
Schopenhauer zei: ‘De mens is een sociaal dier doordat hij niet in staat is 
de eenzaamheid en zichzelf daarin te verdragen’. Na een korte introductie 
zullen ‘in dialoog’ de beide uitspraken nader worden onderzocht. De avond 
is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 19.30 uur en eindigt om 
22.00 uur. Een donatie voor ‘ons’ weeshuis in Cambodja is zeer welkom. 
De bibliotheek zal op deze avond geopend zijn. Voor verdere informatie: 
www.stichtingbodhisattva.eu, e-mail naar info@stichtingbodhisattva.eu of 
tel: 06 28373039.

Ontmoeting met licht en duisternis
In De Woudkapel in Bilthoven houdt mevrouw Joyce Schijf in de cyclus 
Ontwikkelingen in Bewustwording een inleiding over ‘Ontmoeting met 
licht en duisternis’. Meestal worden licht en duisternis gekoppeld aan 
gevoelens zoals vreugde en verdriet, goed en kwaad, waarachtigheid en 
onwaarachtigheid. Dat wordt met de ziel beleefd. Met het lichaam ervaart 
men de invloed van dag en nacht. Wat werkt daar op ons in? Wat is de 
relatie met de woorden in Genesis over duisternis en de schepping van het 
licht? Mevrouw Joyce Schijf is managementtrainer en beeldend kunstenaar. 
Zij exposeert vanaf 19 februari houtskooltekeningen, die verschillende ont-
moetingen tussen licht en duisternis weergeven. Zij zal de tentoonstelling 
en de geestelijke werking van licht en duisternis toelichten. De inleiding 
is op dinsdag 19 februari van 20.00 tot 22.00 uur in De Woudkapel, Beet-
hovenlaan 21 te Bilthoven. De toegang is vrij en bij de uitgang is er een 
collecte. Zie ook www.woudkapel.nl

Misschien is het niet 
het bekendste artikel, 
maar het is zeker de 
moeite waard te mel-
den dat in het kader 
van de landelijke 
Fair Trade-campagne 
ook in de Maartens-
dijkse Wereldwinkel 
gedurende de maand 
februari overheerlijke 
stroopwafels verkrijg-
baar zijn met 20% 
prijskorting. De voor-
raad is beperkt en op 
= op. En verder als 
vanouds: koffie, thee, 
wijnen, sauzen, ver-
snaperingen, brood-
versieringen en niet 
te vergeten de unieke 
collectie sieraden en cadeauartike-
len. Alles met de 'wereldse' meer-
waarde: fair-trade ingekocht bij 
producenten en boeren in Derde 
Wereldlanden. 
Kopen in de Wereldwinkel is een 

simpele, maar o zo effectieve vorm 
van ontwikkelingswerk. U bent 
welkom bij de welgevulde verkoop-
tafels op zaterdag 16 februari tussen 
10.00 en 16.00 uur in de hal van 
Dijckstate te Maartensdijk.

In de wereldwinkel zijn zaterdag 16 februari overheer-
lijke stroopwafels verkrijgbaar.

Spirituele kring Isis
Spirituele kring Isis organiseert op donderdagavond 21 februari van 19.00 tot 
22.30 uur een spirituele/paranormale beurs in centrum De Magneet, Julianalaan 
44 in Bilthoven. Mediums bieden inzicht door helderziende waarnemingen, 
gidsentekening, automatisch schrift etc. en er wordt ook gewerkt met kaarsen-
magie, muzikale healing, astrologie, tarot etc. Er is ook een stand mineralen en 
sieraden en er kan op de beurs, bij tijdige aanmelding, gratis deelnemen aan de 
workshop ‘Aura en intuïtie’. De beursentree is 5 euro (incl. consumptie) en een 
consult kost 5 euro. Voor meer info zie: www.hier.is/isis of tel. 0610739881 

Reis naar Polen
Reisclub 55 +++ gaat op verzoek van de VOPRU ( Vereniging Oud Politie 
Personeel Utrecht) proberen een zesdaagse reis naar Polen te organiseren 
met een luxe bus en prima verzorging in uitstekende hotels. Gedacht wordt 
aan bezoeken aan Auschwitz en Krakau met een overnachting op heen- en 
terugreis in Berlijn en Dresden. De gedachte data zijn van 5 tot en met 10 
juli 2008. Inlichtingen en belangstellingregistratie kan telefonisch op nr. 
0346 212288 of per e-mail: broekhu2@xs4all.nl.

Stroopwafels in de 
wereldwinkel

Pakistaanse voorganger 
De Pakistaanse voorganger Elisha uit de stad Lahore werkt daar onder de chris-
telijke minderheid. In deze grote stad wonen de christenen allemaal bij elkaar 
in een soort getto. Elisha heeft een aantal scholen gesticht om op deze wijze 
het analfabetisme tegen te gaan. Vanuit Nederland wordt dit werk mede door de 
stichting Asian Care ondersteund. Op woensdag 20 februari om 19.30 uur zal 
Elisha voor de Evangelische Gemeenschap in de Poolsterschool, Poolsterlaan 
2 in Bilthoven over zijn werk komen vertellen. Hij wordt vanuit het Engels 
vertaald. Belangstellenden zijn van harte welkom. Info vooraf tel. 030 6035463 
of 030 2283034.

Belastinghulp bij WVT
Wie hulp zoekt bij het invullen 
van de belastingaangifte 2007, kan 
hiervoor terecht bij de V.V.S.O. 
WVT, Talinglaan 10 in Bilthoven, 
tel. 030 2284973. In februari en maart 
worden er extra spreekuren gehou-
den. Hiervoor kan men telefonisch 

een afspraak maken zodra men de 
jaaropgave(n) ontvangen heeft. Ook 
als men nog geen DigiD hebt, kan 
men bellen; deze wordt dan tijdens de 
afspraak aangevraagd. Men dient dan 
wel enkele dagen later terug te komen 
om de code te activeren.

Sinds mensenheugenis is het gebied van De Biltse Duinen gebruikt voor 
openluchtrecreatie door omwonende en bezoekers van het kampeerterrein. 
Voor 1970 was het een open terrein. Het kampeerterrein werd in die tijd in 
de winter geheel ontmanteld en was buiten de zomerse periodes een geheel 
met het gebied. Na 1970 veranderde dat omdat de camping in pacht werd 
uitgegeven door de gemeente . Het gewoontegebruik van het achterliggen-
de bos door en voor recreanten veranderde. Openlucht recreatie is door de 
toenmalige eigenaars nooit ingeperkt met verbodsborden of regelgeving.

Als protest tegen Houtwallen en afsluitingen van de Biltse Duinen is er 
zaterdag 16 februari a.s. een demonstratieve voettocht door het gebied. 
Waar de tocht begint loopt het ook vast door opgeworpen wallen, maar 
de organisatoren zijn zo bekend met het bos dat ze altijd een weg vinden. 
De start is op 16 februari bij Bistro ‘In den Vollen Potvisch’ om 14.00 uur 
weer of geen weer! Houd rekening met het schoeisel; er wordt door het bos 
gelopen naar het onderhavige gebied.
Info vooraf: Hart voor Biltse Duinen, Gert Mastenbroek 030 2254478 of 06 
26718663, of SP, Harry Sangers 06 10096999.

Demonstratieve en 
informatieve wandeling



Contactgroepen 
voor mantelzorgers

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt organiseert maandelijks ontmoetingsbij-
eenkomsten voor mantelzorgers. Mantelzorgers zorgen voor een zieke, gehan-
dicapte of hulpbehoevende uit hun directe omgeving.
In deze ontmoetingsbijeenkomsten kunnen zij in een ontspannen sfeer praten 
en ervaringen uitwisselen met mensen die in een vergelijkbare situatie zitten. 
Herkenning en erkenning van elkaars situatie kan zowel de een als de ander 
steun geven. 
In Maartensdijk, bij de SWO-vestiging aan het Maertensplein 96 is er op 
dinsdag 19 februari van 10.00 tot 11.30 uur een bijeenkomst, met niet een 
specifiek onderwerp, maar wat verder ter tafel komt.
Voor meer info.: Willemien Hak, mantelzorgconsulent van de Stichting Wel-
zijn Ouderen De Zes Kernen De Bilt, te bereiken op tel. 030 2203490. Aan 
deze bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.
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MENS staat voor meedoen, ervaren, 
nieuw en samen. Iedereen doet mee, 
is de centrale boodschap in MENS. 
Het ervaren van goede service en 
een gemeenschappelijk gevoel ver-
bindt mensen. Op die manier vormen 
mensen in hun eigen omgeving zelf 
het project. MENS moet niet gezien 

worden als iets geheel nieuws, het 
vult bestaande werkwijzen en samen-
werkingsverbanden aan. 

WMO
De gemeente De Bilt realiseert het 
project MENS samen met stichting 
Buurtwerk De Bilt, Cordaan/Dijck-

state, stichting De Bilthuysen, SOW 
De Zes Kernen, Reinaerde, stichting 
Vitras, de woonstichting SSW, Kwin-
tes en de provincie Utrecht. Het inno-
vatieproject MENS sluit aan op de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
die sinds 1 januari 2007 van kracht 
is. Doel van de wet is om iedereen 
in de maatschappij te laten deelne-
men. De uitvoering is opgedragen 
aan de gemeenten. Het college van 
de gemeente De Bilt heeft de ambitie 
een woon- en leefomgeving vorm te 
geven, waarin dit ongeacht leeftijd, 
gezondheidsproblemen of beperkin-
gen mogelijk is.

Samenwerking
De deelname aan het project van het 
Gezondheidscentrum De Bilt noemt 
wethouder Mittendorff van groot 
belang. ‘Huisartsen zijn de poortwach-
ters van de omgeving. Zij signaleren 
van alles waarmee andere hulpverle-
ners verder kunnen.’ Manager Hirsch 
van het gezondheidscentrum De Bilt 
wil samen met de convenantpartners 
werken aan de doelstelling om oude-
ren en mensen met een beperking zo 
lang mogelijk in hun eigen omgeving 
te laten wonen. In de overeenkomst 

staat dat de partijen zich inspannen 
om een samenhangende infrastruc-
tuur op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg in De Bilt West te versterken. 
Het doel is uiterlijk in april 2009 een 
volledig pakket aan diensten op het 
gebied van wonen, welzijn en zorg 
in de wijken Maartensdijk en De Bilt 
West aan te bieden.

Maartensdijk
Hilde Evers is wijkprojectleider van 
het project MENS in Maartensdijk, 
dat nu nog in een ontwikkelings-
fase verkeert. ‘De feitelijke uitvoe-
ring gaat, onder de naam Helpdesk 
Wonen, Welzijn Zorg. half februari 
van start. In het kantoor van de SWO 
in Dijckstate komt dan het servicelo-

ket en het informatie- en adviesloket. 
‘De komende weken gaan we alle 
Maartensdijkers daarover informeren. 
Op 14 februari is er voor de bewoners 
van Dijckstate en de vrijwilligers van 
de Stichting Welzijn Ouderen een 
informatiebijeenkomst. 

Er komt ook nog een bijeenkomst met 
vrijwilligersorganisaties van Maar-
tensdijk. Het doel is meer partijen 
bij het project MENS te betrekken, 
dus ook de huisartsen. Er is al een 
gesprek geweest met de huisartsen-
praktijk Maartensdijk en die waren 
heel enthousiast. De bedoeling is met 
de huisartsen in Maartensdijk net als 
in De Bilt een convenant te sluiten’, 
aldus Hilde Evers.

Mittendorff: ‘Huisartsen poortwachters 
van de omgeving’

door Guus Geebel

Woensdag 6 februari 2008 is weer een stap gezet in de ontwikkeling van het wijkservicepunt De Bilt West. 
Dit steunpunt is een van de twee proefprojecten binnen de gemeente van het WMO innovatietraject MENS. 

In Buurthuis ’t Hoekie tekenden manager Hirsch van Gezondheidscentrum De Bilt 
en wethouder Mittendorff van Zorg en Welzijn een samenwerkingsovereenkomst. 

Manager Hirsch van Gezondheidscentrum De Bilt (rechts) en wethouder 
Mittendorff van Zorg en Welzijn tekenen de samenwerkingsovereenkomst. 

De wijkprojectleiders van het project MENS, Hilde Evers van Maartensdijk 
(rechts) en Patty van Ziel van De Bilt West.

Opfriscursus 
voor automobilisten

Opnieuw is er een mogelijkheid voor iedere automobilist vanaf 55 jaar in 
de gemeente De Bilt om deel te nemen aan een ‘opfriscursus’. Deze wordt 
gehouden op maandag 31 maart 2008 van 13.00 tot 16.00 uur in De Bilt 
in en vanuit het Vestiging De Bilt van de Stichting Welzijn Ouderen De 
Zes Kernen De Bilt aan de Jasmijnstraat 6. De organisatie van deze bij-
scholingsmiddag is in handen van de afdeling De Bilt van Veilig Verkeer 
Nederland, in samenwerking met de SWO de Zes Kernen De Bilt en Auto-
rijschool Doornenbal.
Hoe vaak wordt in een willekeurig gesprek over verkeer niet aangehaald, 
dat het goed zou zijn als iedere automobilist met regelmaat eens bijge-
schoold zou moeten worden. Het verkeer blijft tenslotte aan verandering 
onderhevig. Vooral de laatste jaren verandert er heel veel in het verkeer, 
zeker ten opzichte van de tijd waarin het rijbewijs werd behaald. Vanuit 
vele kanten wordt dan ook de noodzaak tot het opfrissen van de kennis en 
kunde ingezien. Gelukkig wordt in deze gemeente de daad bij het woord 
gevoegd. Iedere automobilisten vanaf 55 jaar wordt van harte uitgenodigd 
om deel te nemen aan de opfriscursus. 
Na afloop zal iedere cursist ‘met een andere kijk’ aan het verkeer gaan 
deelnemen, ongeacht of er veel of weinig wordt gereden.

Wat houdt de opfriscursus in en wat kost het?
De cursus bestaat uit de volgende onderdelen:
-  Theorie, waarin de (nieuwe) verkeersregels worden behandeld;
-   Ogentest en eventueel gehoortest;
-  In de eigen auto ruim een half uur rijden naast een bevoegde ritadviseur. 

Na afloop van de rit worden de bevindingen besproken.

Tijdens de cursus en na afloop ervaart men dat er weer de nodige kennis 
is opgedaan. Hiervan zal iedere automobilist, die zich in de hedendaagse 
verkeersdrukte begeeft, profijt hebben. Voor deze leerzame middag betaalt 
iedere deelnemer slechts 15 euro. Na afloop van de opfriscursus ontvangt 
iedere cursist een certificaat.

Aanmelden
Schriftelijk, telefonisch of per e-mail bij het secretariaat van de Biltse 
vestiging van SWO de Zes Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6, 3732 EC De 
Bilt; tel. 030 2203490; e-mail info@swodebilt.nl of in Maartensdijk op 
het adres Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk; tel: 0346 214161. De 
aanmelding sluit zodra het maximum aantal deelnemers is bereikt, doch 
uiterlijk op 20 maart 2008. 

Bomenwandeling in 
Utrecht stad

 
Zondag 17 februari organiseert IVN de Bilt e.o. een wandeling langs oude 
bomen van de binnenstad. De bomen van de binnenstad zijn sfeerbepalend. 
Maar ze zijn vaak ook zo vanzelfsprekend aanwezig dat we er aan voorbij 
lopen.
Tijdens de wandeling echter zullen gidsen laten zien dat bomen, juist in dit 
jaargetijde met hun wintersilhouetten, de moeite waard zijn om bij stil te 
staan. Over bomen valt veel te vertellen.
De wandeling start om 14.00 uur op de Maliebrug. Dit is de brug over het water 
van de Maliesingel ter hoogte van het Spoorwegmuseum. Hij duurt ongeveer 
2 uur. Deelname is gratis. Informatie: 030 2283286 of 030 2721611.

advertentie



Landwaart Groente & Fruit
Al 20 jaar uw Versspecialist

- o.a. Boerenkool, zuurkool en hutspot!!! -
Alle Rauwkostsalades, Alle Stamppotten .......................

Versgesneden Snijboontjes .... 400 gram 1,99

Mooie Broccoli .............. 500 gram 0,89

Grote Spaanse Bergbloemkool ......nú 0,89

Mooie IJsbergsla ..................nú 0,79

De lekkerste Clementines..... 500 gram 0,99

Goudrenetten ............... héél kilo 0,79

Pitloze Druiven .............. 500 gram 1,49

De allerbeste Perssinaasappels .. 2 kilo 1,99

Donderdag = Piekendag

Vers van de Traiteur

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

200 gram

1,00

Per Portie

5,95

Op de huid gebakken

Zeebaars 
met spinazie en puree Per Portie

5,95

Parelhoen
met puree en groente

100 gram

0,69

Kapucijnersschotel

zonder pit!!!

   

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

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

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

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



Zoals we beschreven, is het op 6 
december 2006 afgebrande restaurant 
in 1926 gebouwd als kindervakan-
tiehuis, ook wel kamphuis genoemd, 
voor de Vereeniging Utrechtse 
Stadszending. Vanaf 1939 werd het 
gebruikt voor de huisvesting van 
gemobiliseerde Nederlandse solda-
ten. Na het vertrek van de soldaten 
was het gebruik van het gebouw tot 
1956 onbekend. In 1956 verleende 
de gemeente Maartensdijk aan de 
heer A.D.C. Kok toestemming het 
kamphuis te verbouwen tot kampeer-
centrum De Rading, wat later een 
restaurant werd.

Fam. Busscher
Mevrouw Kuijsten heeft van 1947 tot 
september 1949 bij de familie Bus-
scher in het Fazantenhof gewoond. 
Nico en Jo. Busscher - Teeuwis-
sen waren de beheerders van het 
vakantiehuis dat toen in bezit was 
van Van Vliet, een autohandelaar uit 
Rotterdam. Het postadres was toen 
nog Aanlegsteeg 112 te Hollandsche 
Rading. De fam. Busscher is in 1950 
naar Leusden vertrokken waar zij 
beheerders werden van het vakan-
tiehuis De Ingeborg van het Jonge 
Vrouwengilde, een organisatie van 
adellijke dames.

Strozakken
Vanaf 1947 logeerden er voorname-
lijk kinderen, soms schoolklassen of 
studenten. Vaak waren het groepen 
van 25 kinderen. In het gebouw wer-
den geen feesten en partijen gehou-
den. De jongens en meisjes sliepen 
gescheiden in aparte slaapzalen op 
strozakken in stapelbedden. De fam. 
Busscher woonde rechts aan de voor-
kant in het gebouw. Anton Busscher 
dreef vanuit het openslaande raam 
van zijn woonkamer ook een kiosk 
van waaruit hij ansichtkaarten en 
snoep verkocht.

A.J.C.
Aanvankelijk was het vakantiehuis 
bestemd voor leden van de A.J.C, 
de jeugdafdeling van de S.D.A.P. en 
werd er vegetarisch gegeten. Eind 
jaren veertig is deze principiële leef-
wijze logelaten. Jo Busscher kookte 
meestal. De gasten aten aan grote 
lange eettafels in de eetzaal. De fam. 
Busscher deed boodschappen in buurt. 
Melkboer Jansen van de Vuursche 
Dreef leverde de zuivel en bij krui-
denier Van Beek op het hoekje van 
de Graaf Floris de Vijfdeweg wer-
den veel boodschappen gedaan. Soms 
hielpen meisjes die aan de overzijde 
van de Fazantenhof in de rijksinrich-
ting De Hertenkamp woonden in de 
huishouding. Aan de achterzijde van 
het gebouw was ook een wasgelegen-

heid voor kampeerders die op het 
terrein achter het Fazantenhof ver-
bleven. Meestal kwam er alleen koud 
water uit de douche die buiten in een 
houten hok was geïnstalleerd

Het spook van de Eikensteeg
Wanneer er groepjes studenten ver-
bleven werden er ook lezingen gehou-
den. In de grote eetzaal stond een 
piano en werd dikwijls gemusiceerd 
met blokfluit, gitaar of mandoline. 
Nico Busscher verrichte allerhande 
klusjes in het gebouw en vermaakte 
de kinderen met diavoorstellingen 
van plekjes uit de omgeving, spoor-
zoeken en nachtwandelingen in het 
bos. ’s Nachts kwam er soms vanach-
ter de struiken op het graf van de fam. 
Eijck van Zuijlichem aan de Eiken-
steeg iemand met een groot wit laken 

als spook verkleed tevoorschijn.

Dahliakwekerij 
Mevr. Poale Kuijsten -v.d. Werk 
werkte als kapster aan de Olde Bar-
neveldstraat in Hilversum. Dagelijks 
reed zij op fiets door het bos naar haar 
werk. Bij de onbewaakte overweg in 
het bos nabij de Zwaluwenberg was 
eind jaren veertig een dahliakwekerij 
waar Poala wel eens bloemen kocht 
voor een verjaardag. Bij de kwekerij 
stond ook een huisje. Tot op heden 
hebben we nog geen informatie over 
deze kwekerij terug kunnen vinden. 
Toen Nico en Jo Busscher in 1950 
naar Leusden vertrokken, heeft de 
eigenaar, de heer Van Vliet, zelf nog 
een tijdje geprobeerd het kamphuis te 
beheren. Waarna in juli 1956 de heer 
Kok het overnam.
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Fazantenhof na de oorlog
De familie Kuijsten te Maartensdijk gaf een aanvulling op het artikel in de editie van 25 juli jl. over het 

gebruik na de oorlog van De Fazantenhof te Hollandsche Rading.

Nico verkoopt ansichtkaarten en snoepgoed.

Kamphuis Utrechtse Stadszending (uit verzameling van Anton Kooy).

Poale, Nico en Jo met de honden Dropsie en Daysi. De naam is veranderd in 
zomerhuis De Lage Vuursche.

Gezien vanuit het laantje van den boswachter.

Nico en Jo Busscher met Kees en Pouala in 1947.

Kiek nou toch
's effe an…

Door Koos Kolenbrander

Kinderen in de eetzaal.



100 jaar

Op woensdag 6 februari kwam burgemeester Gerritsen in De Bremhorst 
mevrouw J. Rutgers feliciteren met haar honderdste verjaardag. (foto Harry 
Luiten)

 De Vierklank 5 13 februari 2008

Parkinson
Maar wat heeft Gerna nou precies 
te maken met chronisch zieken en 
gehandicapten. Oud is ze ook al niet, 

ondanks dat ze zich al jaren ‘oma’ 
mag noemen. Dan blijkt hoe auto-
biografisch het werk van Gerna is. 
Zo’n 10 jaar geleden werd bij haar 
de ziekte van Parkinson vastgesteld, 
een neurologische aandoening, die 
vooral gekenmerkt wordt door onwil-
lekeurige bewegingen van armen en 
benen. Bij Gerna zit het probleem 
vooral in haar benen, die regelmatig 
dienst weigeren, wat veel frustraties 
oplevert bij de sportieve  Gerna, die 
op goede dagen nog graag een bal-
letje op de tennisbaan slaat, maar 
op slechte momenten gebruik moet 
maken van de rolstoel.

In de loop der jaren weet ze de ziekte 
een plek te geven. De frustraties blij-
ven weliswaar, maar na de aanvan-
kelijke ontkenning van haar ziekte, 
begint ze te accepteren dat het bij 
haar hoort. Gesteund door haar man 
Jan, waarmee ze al meer dan 40 jaar 

getrouwd is en liefdevol omringd 
door kinderen en kleinkinderen begint 
ze zelfs een grappig soort zelfspot te 
ontwikkelen over haar handicaps. Van 
binnen blijft echter het verdriet, dat ze 
zo ver mogelijk weg stopt.

De uitweg
Als ze door de neuroloog van het 
UMC te Utrecht gevraagd wordt om 
medewerking te verlenen aan het 
Patiënten Volgprogramma, zegt ze vol 
overtuiging ‘Ja’. Het programma is 
bedoeld om medische studenten meer 
inzicht te geven in het leven van men-
sen met een handicap of chronische 
ziekte. De studenten bezoeken daar-
toe mensen aan huis, om openhartig 
over hun ziekte en de verwerking 
ervan te praten. Gerna is er van over-
tuigd, dat ze door haar medewerking 
ook andere patiënten van deze toe-
komstige doktoren kan helpen. Als de 
studenten voor de eerste keer bij haar 
op huisbezoek komen - inmiddels 
werkt Gerna al voor het derde jaar 
mee aan dit programma - ontvangt ze 
hen met haar gebruikelijke gastvrij-
heid en geeft onbevangen antwoord 
op al hun vragen. Dan gebeurt er iets 
waar ze absoluut niet op gerekend 
heeft. Alle verdriet vindt ineens een 
weg naar buiten. De studenten heb-
ben door hun vraagstelling de deur 
geopend en Gerna weet even niet 
waar ze het zoeken moet.
Die nacht kan ze niet slapen. Allerlei 
gedachten dwalen door haar hoofd. 
Rusteloos woelt ze in haar bed. Dan 
ineens weet ze wat ze moet doen. Ze 
pakt pen en papier en begint te schrij-
ven. Gedachten worden gedichten. 
Haar onverwerkte emoties hebben 
eindelijk een uitweg gevonden. 

Aquarellist wordt dichteres
Vanaf die bewuste nacht is Gerna 
niet alleen aquarellist - ze is met een 
kwast in haar hand geboren zegt ze 
zelf - maar ook dichteres. Ze schrijft 
geen saaie sonnetten of krampachtige 
kwatrijnen, Gerna is wars van aller-

lei stijlfiguren. Ze schrijft gedichten 
zonder literaire pretenties, die door 
hun ontroerende eenvoud recht naar 
je hart gaan. Het zijn filosofische mij-
meringen verpakt in rijm, zoals Toon 
Hermans dat ook zo prachtig kon. In 
eerste instantie schrijft ze alleen voor 
zichzelf, als uitlaatklep zoals ze haar 
hele leven al dagboeken schrijft. Dan 
leest ze ze voor aan Jan en aan een 
tante van 88, die verrassend enthou-
siast is. Van het een komt het ander. 
Medepatiënten, hulpverleners, vrien-
den en familie krijgen de mijmerin-
gen onder ogen. Unaniem zijn ze van 
mening, dat Gerna er iets mee moet 
doen, als troost voor anderen en om 
gezonde mensen de ogen te openen. 

Ondertussen produceert Gerna het 
ene gedicht na het andere. Ze heeft 
een weg voor haar emoties gevonden 
en schrijft van zich af. Niet langer 
alleen over haar ziekte, maar eigen-
lijk over alles wat haar beroert: de 
eerste lentebloemen in de tuin, de 
schoonheid van het dorp waar ze 
geboren en getogen is, maar ook over 
meneer van Putten en meneer Jansen, 
die de afhankelijke en oudere mens 
in het verpleeghuis symboliseren. Ze 
schrijft over het ouder worden, over 
de  ‘kreukels in je wangen’ , over de 

liefde, over geluk. Wie schrijft die 
blijft blijkt nu ook weer, want in het 
laatste gedicht vertelt ze ons: ‘Wil-
len leven, liefde geven, ik blijf nog 
even……leven. Gerna is boven haar 
ziekte uitgestegen en toont dat met 
een prachtige bundel, geïllustreerd 
door haarzelf met aquarellen, als pas-
telkleurige schimmen van de werke-
lijkheid. De bundel van Gerna, ‘Het 
was toch weer een mooie dag’ met 
de prachtige cover van haar man Jan 
is in eigen beheer uitgegeven en voor 
12,75 euro verkrijgbaar bij de Pri-
mera in Maartensdijk.

Gerna Siksma dicht recht naar je hart
Door Annemieke van Zanten

Het zou verplichte literatuur op alle basisscholen moeten worden, de bundel ‘Het was toch weer een mooie 
dag’ van Gerna Siksma uit Hollandsche Rading. De bundel past zeker in het nieuwe denken van 

‘de zorgzame samenleving’ waarin geluiden klinken als ‘maatschappelijke stages voor scholieren’ en ‘meer 
zorg en begrip voor elkaar’. Het boekje, dat vorige week van de persen rolde, vraagt namelijk aandacht voor 
de chronisch zieke, de gehandicapte en de oudere mens, aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving.

In Hollandsche Rading lijkt steeds meer talent naar boven te borrelen. Niet 
verwonderlijk in deze inspirerende omgeving, waar de voormalige kleuter-
leidster een prachtig gedicht over schreef:

Ons dorp

Op de afstand van een worp,
ligt een mooi forensendorp.
Er zijn bossen, weilanden en hei
en een zandkuil heel dichtbij.  
Kinderen speelden met wat er was.
Duur speelgoed kwam er niet aan te pas.
Stelten maken van een leeg blik,
door een gaatje touwtjes met een strik.
Met de bal het spelletje Stand,
knikkerpotjes in het zand.
Sparrenappels, beukennootjes.
Springen over kleine slootjes.
Donderkopjes in een potje.
Spelen met een klein marmotje.
Oh heerlijk dorp, ik heb je lief,
maar blijf jezelf graag alsjeblief.
Er is genoeg om gelukkig te kunnen zijn.
Laat een dorp een dorp, en houd het klein. 
Want we kiezen heel bewust,
voor een dorp met rust.

Gerna Siksma leest voor uit eigen 
werk. 

De cover van het boek, gemaakt 

door haar man Jan Siksma.

Gemeente mag 
thuiszorginstelling weigeren

door Guus Geebel

Door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zijn
gemeenten sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de hulp 
bij het huishouden. De uitvoering hiervan besteden zij uit aan 
thuiszorginstellingen. De thuiszorgorganisaties die dit voor de 
gemeente De Bilt uitvoeren worden geselecteerd aan de hand 

van een Europese aanbestedingsprocedure. 

Herman Mittendorff, wethouder Zorg en Welzijn. 

De gemeente De Bilt heeft in de aanbestedingsprocedure een aantal 
kwaliteitseisen opgenomen. Belangstellende instellingen moeten daar-
aan voldoen. Drie instellingen kregen de mededeling dat zij niet aan deze 
eisen voldeden. Twee legden zich daarbij neer, maar de thuiszorginstelling 
PrivaZorg Wmo BV spande een kort geding aan tegen de gemeente. Op 25 
januari 2008 deed de kantonrechter uitspraak en stelde de gemeente De Bilt 
in het gelijk. De reden deze instelling te weigeren was dat de manier waarop 
deze instelling is georganiseerd aan de gemeente onvoldoende mogelijkhe-
den biedt in te grijpen wanneer zaken niet goed lopen. 

Hangende het kort geding kon de gemeente geen overeenkomsten afsluiten 
met andere thuiszorginstellingen. Door de uitspraak van de rechter kan 
de gemeente de aanbestedingsprocedure nu afronden en de organisatie 
van de hulp bij het huishouden verder vorm geven. Het gaat om vijftien 
thuiszorginstellingen met in totaal ongeveer 1200 zorgvragers. Portefeuil-
lehouder wethouder Herman Mittendorff, is tevreden dat de rechter erkent 
dat de gemeente strenge eisen mag stellen aan thuiszorginstellingen. ‘Bij 
de aanbestedingsprocedure selecteren wij zo zorgvuldig mogelijk de juiste 
thuiszorgaanbieders. Alleen zo kunnen wij als gemeente die kwaliteit leve-
ren waar de zorgvrager behoefte aan heeft.’ 

De paden op…
de lanen in

Heeft u tijd te weinig of juist wat 
tijd over en wilt u zo nu en dan 
eens  iets betekenen voor uw mede-
mens? Kunt u een rolstoel duwen 
en houdt u van een lekkere kop 
thee met cake? Kom dan eens een 
wandeling maken met de bewoners 
van Verpleeghuis Sint Elizabeth te 
Lage Vuursche. Elke laatste zater-
dag van de maand maakt een groep 
vrijwilligers een wandeling door 
het prachtige Vuursche bos. We 
verzamelen om 13.30 uur en wan-
delen van 14.00 uur tot ongeveer 
15.00 uur. Daarna drinken we geza-
menlijk thee en koffie.Wilt u meer 
weten of u aanmelden? Bel Marijke 
Teipe, tel: 030 - 7852806 of 06 
47127198; mailen kan ook: teipe@
tiscali.nl  De wandeling start bij 
de receptie van het Verpleeghuis, 
op de Kloosterlaan 29, 3749 AK te 
Lage Vuursche. 



Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

De Nieuwenhuizen Groep
Accountants & Belastingadviseurs

Koningin Wilhelminaweg 469, Groenekan
Tel. 0346-213736

www.denieuwenhuizengroep.nl

Accountancy / Salarisadministratie
Belastingadvies / Adm. Dienstverlening

Weer een wetswijziging?
Wij houden uw (salaris)administratie

up to date!
 

Voor als het moet kloppen!

 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.

Potloodnarcis 3 voor 3,-
Tulpen 2 bossen 6,-
Geurige Hyacinten 2 bossen 6,-
Lente Primula's 3 voor 3,95
Hyacint in mand met hartje  2,95
Valentijnshartballon  1,-

Donderdag 14 februari
Valentijnsbloemen

Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C5 1.6 16V HDIF, D. BLAUW MET., CLIMATE C., ER, CV, CRUISE C.,
ABS,ESP, 162.000 KM ..............................................................................................................................  `05 € 15.500,-

PEUGEOT
206 CC 1.6 16V ROL GARR, GROEN MET., LMV, AIRCO, ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS,
MLV,CLIMATE C., 37.000 KM ....................................................................................................................  `04 € 15.950,-
206 1.6 16V 3DRS., GRIS ICELAND, CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, LMV, 84.000 KM ............................  `01 € 7.450,-
206 1.6 16V SW, ZWART, LMV, ER, CV, SB, CLIMATE C., ABS, RAD/CD, 51.000 KM ...............................  `02 € 10.950,-
207 CC 1.6 16V, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, ABS, AIRBAGS, RAD/CD, ER, CV, ESP,
ELEC KAP, 7.700 KM ................................................................................................................................  `07 € 23.950,-
307 1.6 16V 5DRS, D. GROEN MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 59.000 KM .......................................  `02 € 11.950,-
307 SW  2.0 16V AUTOMAAT, BEIGE MET, CLIMATE C., ER, CV, SB, LMV,
CRUISE C.,RAD/CD,PARKEERS., 26.000 KM ..........................................................................................  `06 € 22.500,- 
307 1.4 5DRS, ZILV. GRIJS MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, 91.000 KM ..................................................  `01 € 7.500,- 
406 BREAK 2.0 HDI AUT. 110PK, STAAL BL. MET., CRUISE C, ER, CV, SB, ABS, 
CLIMATE C., RAD/CD WISS/NAVI., 157.000 KM .......................................................................................  `03 € 10.950,-
406 1.8 SR BREAK, ER, CV, SB, AIRCO, TREKH., 204.000 KM ...............................................................  `97 € 2.950,-
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,-
806 2.0T, BLAUW MET., CRUISE C., CLIMATE C., 7 STOELEN, TREKH., ER, CV, SB,
ESP, SCHUIFDEUREN .............................................................................................................................  `98 € 6.250,-
PARTNER 2.0 HDI 170C, ZWART, ER, CV, SB, RAD/CD, 116.000 KM ......................................................  `02 € 6.950,-
PARTNER 1.9D 170C, GROEN, WIS/WAS, TREKH., SB, 280.000 KM ......................................................  `97 € 1.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROEN C2 1.4 AUT, GRIJS MET., CLIMATE C., RAD/CD, ER, CV, SB, 63.000 KM ...............................  `03 € 11.950,-
CITROEN C3 1.1, D. GROEN MET., ER, CV, SB, 88.000 KM ....................................................................  `03 € 7.950,-
CITROEN PICASSO 1.8 16V, ZILV. GRIJS MET., CLIMATE C., ER, CV, ABS, RAD/CD, TREKH., SB, 
ARMSTEUNEN, 150.000 KM ....................................................................................................................  `02 € 10.750,-
CITROEN C3 1.4 AUT EXCLUSIVE, CLIMATE C., RAD/CD, ABS, AIRBAG, MLV, REGENS., BOORDCOMP., ER,
CV, ZWART, 53.000 KM ............................................................................................................................  `03 € 9.950,-
CITROEN SAXO 1.4I SPORT, ER, CV, SB, LMV, ROOD MET., MLV, 78.000 KM .......................................  `99 € 4.500,-
CITROEN JUMPER 2.0 HDI, WIT, BTW AUTO, 93.000 KM .......................................................................  `03 € 10.950,-  
CITROEN XANTIA BERL 1.8 16V, NAVI., CLIMA ,ER, CV, ABS, SB, 80.000 KM .......................................  `01 € 7.950,-  
RENAULT CLIO 1.6 16V DYNAMIQUE, L. BLAUW MET., RAD/CD, ESP, MLV, AIRCO, LMV, 86.000 KM ...  `01 € 6.750,-   
RENAULT CLIO 1.2 5 DRS., BLAUW, CV, SB, RAD/CASS, 57.000 KM ......................................................  `99 € 5.950,-
RENAULT TWINGO, ZWART, ER, CV, SB, ESP, MLV, SCHUIFDAK, 62.000 KM .......................................  `02 € 6.750,-
RENAULT  MEGANE COUPE 1.6E,`99,D BLAUW MET,80000KM,ER,CV,SB.............................................  `99 € 5.950,-
RENAULT CLIO 1.4 AUT., AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, MLV, 78.000 KM ................................................  `03 € 7.450,-
RENAULT SCENIC 2.0 16V AUT., D. GROEN MET., ER, CV, SB, ABS, RAD/CD, AIRCO, 39.000 KM .......  `04 € 16.950,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V, CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, CRUISE C., HALF LEDER, RAD/CD, 
ZILV. GRIJS MET., 84.000 KM ..................................................................................................................  `02 € 8.950,-  
RENAULT MEGANE CABRIO 1.6 16V, ZILVER GRIJS MET., LMV, AIRCO, RAD/CD, ABS, AIRBAGS, 
ER, CV, SB, ESP, HALF LEDER, MLV, ELEC. KAP, 90.000 KM .................................................................  `01 € 9.750,-
RENAULT ESPACE 2.0 AUT., GRIJS MET., ER, CV, SB, TREKH., WINTERBND,E SP,ABS, 
RAD/CD WISS, 121.000 KM ......................................................................................................................  `02 € 12.950,-
RENAULT SCENIC 1.4 16V RXE LPG G3, D. BLAUW, ER, CV, SB, AIRCO, 137.000 KM ..........................  `00 € 6.950,-
RENAULT SCENIC 1.6 16V LPGG3, D. BLAUW, ER, CV, SB, TREKH., 118.000 KM .................................  `00 € 7.950,-

BUDGET CARS
VOLVO 740, WIT, ZO MEENEMEN ...........................................................................................................   € 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

Bikeshop-Loosdrecht

Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht
Tel. 035 - 582 70 18

www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

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

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

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

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

Valentijn
De zoete verleiding
Vanille frambozen schuimtaartje

€ 6,75

Laatste week 
Kenia broodje

€ 2,75

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Top’s Edelgebak Bilthoven
Enthousiaste/Spontane

Part-Time Verkoopster

Trakteerlijn: 030-228 28 94
U kunt vragen naar Saskia / Arjan

Adverteren in 
de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan
0346 21 19 92



Lindab Door BV is een volledige 
dochtermaatschappij van Lindab Profi l 
A/S wat weer onderdeel is van de Lindab 
Groep wiens hoofdvestiging zich bevindt in 
Zweden. Lindab Door BV levert overhead- 
en garagedeuren in Nederland en geeft 
merkonafhankelijke service en onderhoud aan bedrijfsdeuren, 24 uur per dag en 7 dagen 
per week. De vestiging in Nederland is gevestigd in Groenekan nabij Utrecht en telt 
6 binnendienst werknemers. Momenteel hebben wij een vacature voor een:

Administratief medewerker M/V
Wij vragen van de kandidaat in deze functie:
 • Leeftijd ca. tussen 21-35 jaar
 • Woonachtig in Utrecht en/of directe omgeving
 • Beschikking over eigen vervoer
 • Bij voorkeur 32-38 uur per week (8.00 - 17.00 uur)
 • Ervaring met algemene boekhouding in alle facetten
 • In bezit of studerend voor PDB / MEAO.
 • Kennis van MS offi ce (Outlook / Word en Excel)
 • Zelfstandig en accuraat kunnen werken
 • Goede contactuele eigenschappen
 • no-nonsense mentaliteit

Wij bieden de kandidaat:
 • Een uitdagende baan met zelfstandig werken
 • Een goed salaris en overige arbeidsvoorwaarden
 • Externe opleidingen en begeleiding
 • Een jonge organisatie met directe betrokkenheid
 • Informele werksfeer en afwisselde werkzaamheden

Uw reactie zien wij gaarne voor 16 februari a.s. tegemoet en kunt u sturen naar:
Lindab Door BV, afd. PZ - Postbus 9025 - 3506 GA  Utrecht of naar PZ @Lindab.nl

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Vanaf donderdag 14 februari

EXTRA KORTING 
van de 

HALVE PRIJS!!!*
* niet afgeprijsde artikelen 20% korting

RESTANTEN NACHTKLEDING
voor kinderen, dames en heren
Nu EXTRA voordelig geprijsd!!!

30%

Werken met kralen
Al eeuwen werken mensen met kralen. 
Met eenvoudige of moeilijker tech-
nieken worden de mooiste resultaten 
bereikt. Op donderdag 14 februari a.s. 
start er weer een cursus van 6 lessen (1 
maal per 14 dagen) in Westbroek om 
verschillende technieken te leren en om 
het eigen gekozen model te maken.
Wil men liever mooie kaarten leren 
maken dan is er ook op deze 6 don-
derdagochtenden de mogelijkheid om 
verschillende technieken te leren.
Informatie en inschrijven bij SWO-ves-
tiging Maartensdijk, tel. 0346 214161. 
Plaats: Informatiepunt SWO in West-
broek, Prinses Christinastraat 1. Start: 
donderdag 14 februari 2008. Tijd: van 
10.00 tot 12.00 uur. Kosten voor beide 
cursussen: 20 euro voor 6 lessen (exclu-
sief de materiaalkosten).

Bingo
Vrijdag 15 februari om 14.15 uur wordt 
er een Bingomiddag gehouden en gaan 
de balletjes weer rollen. Er zijn ook 
deze keer weer diverse leuke prijzen 
te winnen. U bent hartelijk welkom in 
de recreatieruimte van Dijckstate. De 
zaal gaat om 14.00 uur open. Compu-
tercursus E-mail en Internet E-mail en 
Internet. In deze cursus leert u surfen op 
internet en het ontvangen en verzenden 
van E-mail. Het is een boeiende wereld 
van snelle communicatie en informa-
tie. Moeilijk is het niet als u eenmaal 
weet hoe het werkt. Nodig is te weten 
wat bepaalde kreten betekenen, zoals 
digitale snelweg, provider en browser. 
Voor het volgen van deze cursus dient 
u een pc te hebben en bij voorkeur de 

basiscursus te hebben gevolgd. Start: 
5 maart, 10.00 uur, 4 lessen, 40,00 
Euro. Aanmelding en informatie bij 
SWO-vestiging Maartensdijk: tel. 0346 
214161.
 
Optreden van Pommodoro met 'Kijk 
mee met Annie M.G.'
In de voorstelling van Pommodoro staat 
het leven van Annie M.G. Schmidt 
centraal. Haar bewogen leven van 
de pastorie in Kapelle tot en met de 
Vossiusstraat in Amsterdam. In deze 
Pommodoro-productie ziet u het leven 
door de bril van Annie M.G. Schmidt. 
Elisabeth Loot-Verlee speelt de rol van 
Annie, die terugblikt op haar leven. 
Samen met Bastiaan Verhorst speelt 
ze toneel- en cabaretscènes die Annie 
schreef voor Conny Stuart, Wim Son-
neveld, Hetty Blok, Joop Doderer, Ina 
van Faassen. ‘Kijk mee met Annie 
M.G.’ is een verrassende, ontroerende 
en komische voorstelling, die u niet 
mag missen. Vrijdag 22 februari in 
de recreatieruimte van Dijckstate. Dit 
optreden begint om 19.30 uur, zaal 
open 19.00 uur. Kosten 3,50 euro incl. 
kopje koffie/thee.

Meditatieve dans
Vanaf woensdagmiddag 27 februari 
start bij de SWO een cursus ‘sacred 
dance’. Dit betekent ‘heilige dans’, 
heilig in de zin van helend. In de cirkel 
leren we eenvoudige dansen die vaak 
een symbolische betekenis hebben. De 
kosten bedragen 34 euro voor 6 lessen. 
Voor meer informatie en inschrijven: 
SWO-vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6 
in De Bilt, telefoon: 030 2203490.

Op maandag 18 februari  van 10.00 -11.00 uur is 
er in de activiteitenruimte van Toutenburg in Maar-
tendijk een inloopochtend waarbij u kunt kennis-
maken met rozetten tekenen. Tijdens deze ochtend 
kunt u voorbeelden zien en zelf een eenvoudig 
rozet tekenen.Rozetten zijn tekeningen die vanuit 
een middelpunt, vanuit assen naar buiten stralen, 
waarbij eenzelfde vorm of beweging langs iedere as 

herhaald wordt. Hierdoor ontstaat een patroon dat 
eenvoud, schoonheid en harmonie oproept. Het is 
fijn om te doen en er is geen bijzondere tekenerva-
ring voor nodig.
Op maandag 17 maart start er een cursus waar-
voor u zich op deze ochtend kunt opgeven. Voor 
meer informatie: SWO de Zes Kernen De Bilt, 
030-2203490 of  0346-214161.

Rozetten tekenen in Toutenburg

Adverteren in 
de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan
0346 21 19 92

Top’s Edelgebak Bilthoven
Enthousiaste/Spontane

Full-Time Verkoopster

Trakteerlijn: 030-228 28 94
U kunt vragen naar Saskia / Arjan

OPEN DAG   ’T KONINGSBED
Zaterdag 16 februari kan iedereen komen 
kijken bij onze nieuwe bed en breakfast 
accommodatie. U bent van harte welkom 
tussen 10.00u en 13.00u. U kunt bij ons komen door op de A-27 
afslag 32 Bilthoven/Maartensdijk te nemen. Richting Bilthoven, 
na precies 1 km vind u links ’t Koningsbed. 
Tot ziens op zaterdag 16 februari,
Evert van Voorst en Erica van Dieren



Aan de rand van het weiland achter 
de boerderij staat een fraai pand. Bin-
nen is het nog mooier. Negen luxe 
hotelkamers met badkamer en prach-
tig uitzicht. Een knusse ontbijtzaal en 
een ruime, sfeervol ingerichte woon-
kamer. Er kunnen tot zo’n twintig 
personen tegelijk in wonen, werken 
en recreëren. Voor korte of langere 
duur. ‘Het loopt als een trein’, zegt 
Evert van Voorst. ‘Eind december 
hadden we gelijk de eerste gasten. 
We zijn nu al veertien dagen helemaal 
vol. De gasten kunnen hier wandelen 
en fietsen en van de omgeving genie-
ten. We zitten hier op de mooiste plek 
van Nederland, tussen bos, weide en 
water en dicht bij grote steden en 

mooie dorpen met veel bezienswaar-
digheden. 

Trainingen
‘Na een voorbereiding van drie jaar 
heeft de bouw zelf een half jaar 
geduurd,’ vertelt Evert. ‘Ik was al jaren 
op zoek naar iets anders dan koeien. 
Ik heb geen opvolger, dus moest ik 
een alternatief vinden. Na informatie 
en oriëntatie hebben we overal Bed 
and Breakfastbedrijven bezocht. Die 
richten zich vooral op het toerisme, 
maar wij hebben, naast particulieren 
met het hele gezin, vooral gekozen 
voor het bedrijfsleven. Er komen nu 
naast familiegroepen die een feestje 
te vieren hebben vooral veel bedrijfs-

groepen op ons af. Soms voor een 
dag en soms voor meerdere dagen 
met overnachting. Die bedrijfsgroe-
pen variëren van heel klein tot twintig 
personen. Ze kunnen hier in alle rust 
hun werksessies, brainstorming en 
allerlei andere trainingen doen en wil-
len liever niet meer in zo’n massaal 
hotel waar je een nummer bent. Wij 
zorgen voor ontbijt, voor de hapjes 
tussendoor en de lunch. Het diner 
loopt via catering en we hebben hulp 
voor het schoonmaken.’ 

Open dag
De naam ‘Het Koningsbed’ werd 
bedacht door zijn vrouw. Die kwam 
op dit idee omdat ze aan de Prinsen-
laan wonen met dicht bij de beroemde 
Koninklijke huizen Drakensteyn en 
Soestdijk. Ze hebben ontdekt, dat die 
naam goed aanslaat en in het geheu-
gen blijft hangen en vertellen: ‘We 
zijn het hele jaar open met uitzonde-
ring natuurlijk van een paar weken in 
de zomer voor onze eigen vakantie. 
De officiële opening wordt aanstaan-
de vrijdag 15 februari gedaan door 
burgemeester Gerritsen om 15.30 uur. 
Een dag later, zaterdag 16 februari, is 
er ‘open dag’. Tussen 10.00 en13.00 
uur mag iedereen komen kijken. Wie 
verhinderd is te komen kan ons vin-
den op internet. Op www.koningsbed.
nl is veel informatie met prachtige 
foto’s.‘ 
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advertentie

Aan de muur met houten lambrisering 
hangen oude platen en reclamebor-
den. Er staat een koffergrammofoon 
en een oude Philipsradio. De gezel-
lige ouderwetse haard brandt volop, 
weliswaar met elektrische vlamme-
tjes, maar toch. Er is een vitrine met 
oude kappersattributen. We zien een 
antieke telefoon die, zo merken we, 
nog werkt ook want er wordt door 
klanten veel gebeld voor een afspraak. 
Ook staat er een oude kassa die nog 
gewoon blijkt te functioneren 

Inzepen
Hans woont zelf in Soesterberg. Vader 
Stevens was daar kapper. Hij was 
daarnaast ook postbesteller, om zo 
in het ziekenfonds terecht te kunnen. 
Na het bestellen van de post werd er 
geknipt en geschoren. Vroeger waren 
er klanten, die zich dagelijks door 
de kapper lieten scheren. Als jon-
gen mocht Hans de klanten inzepen. 
Daar mocht hij precies vijf minuten 
over doen waarna vader Stevens met 
een vlijmscherp scheermes met het 

scheren begon. Het was de tijd dat 
notabelen een aparte positie hadden. 
De notaris en de dokter waren altijd 
meteen aan de beurt, hoefden nooit 
te wachten. Iedereen vond dat de 
gewoonste zaak van de wereld. Als 
de kapper hoorde dat enkele van zijn 
klanten het plan hadden om aanslui-
tend op hun scheer- of knipbeurt te 
gaan vissen zag Stevens Sr. er geen 
been in om de zaak dicht te gooien en 
zich bij de vissers aan te sluiten. 
Op de dagen dat er koeienmarkt in 
Utrecht was vertrok vader Stevens 
naar het Veemarktplein om daar de 
boeren een scheerbeurt te geven. 
Hans trad in de voetsporen van zijn 
vader en begon ook een kapsalon 
maar dan bij de Amerikanen op de 
vliegbasis in Soesterberg. Van 1968 
tot 1975 had hij er zijn militaire klan-
ten. Ze wilden vooral korte koppies. 
Ondertussen begon hij in 1972 ook 
in Maartensdijk, in een eenvoudig 
houten keetje aan de Sperwerlaan. 
Na enkele omzwervingen in het dorp 
streek hij tenslotte neer aan het Maer-
tensplein. 

Openhartig
‘De mens heeft een natuurlijke aver-
sie tegen mensen die om wat voor 

reden dan ook aan je lichaam zitten’, 
filosofeert de dorpskapper. ‘Moet dat 
dan toch gebeuren omdat dit nu een-
maal nodig is, ontstaat er een speciale 
band’, is zijn ervaring. Klanten kun-
nen dan ook heel openhartig worden. 
Ze vertellen de meest persoonlijke 
dingen. Over van alles wordt gepraat 
in de salon. Speciaal op zaterdag als 
iedereen zonder afspraak te maken 
terecht kan. Er zijn dan meer mensen 
en er wordt dan heel wat afgekletst. 
Aan de kapper de taak om al die 
gesprekken toch leuk te houden, wat 
te sturen en daarbij zelf wat afstand te 
houden. Kortom, de kapper moet ook 
een beetje diplomaat zijn. Want ieder-
een heeft een mening over alles en die 
meningen zijn niet altijd hetzelfde. 
Er is altijd stof genoeg. De laatste 
toppers: Wilders, Joran van der Sloot 
en (dichter bij huis) de golfbaan. Zo 
lijkt de kapsalon soms ook een beetje 
op een politiek café. Maar het is ook 
de plek aan het Maertensplein waar 
kinderen met Sinterklaas hun schoen-
tje mogen zetten, vorig jaar zo’n 300 
stuks.

Druk leven
Stevens, die binnenkort 60 wordt, 
denkt nog lang niet aan ophouden. 
Van dinsdag tot en met zaterdag is 
hij open. 
Op vrijdag en zaterdag bijgestaan 
door kapster Betty die dan de vrou-
welijke klanten uitgebreid ten dien-
ste staat. Eigenlijk zijn er dan twee 
Betty’s want er staat permanent een 
beeld van de sexy Betty Boop in de 
zaak, geintje van Hans. 

Op maandag gaat Kapper Hans langs 
bij klanten die slecht ter been zijn of 
te oud om naar het Maertensplein te 
komen. Een bezig baasje mogen we 
hem dus wel noemen. Ook op sportief 
gebied; judoot bij Judokan waarvan 
hij ook bestuurslid is. Daarnaast is hij 
ook lid van de Biltse Sportraad. Hans 
loopt regelmatig een marathon en 
richt momenteel zijn blik op de Mara-
thon van Rotterdam nadat hij afgelo-
pen november aan de start verscheen 
in New York. Kapper Hans heeft een 
druk leven maar geniet volop van 
alles waar hij mee bezig is.

Twee weken geleden gaf Vierklankverslaggever 
Martijn Nekkers in de rubriek ‘Klankbord’ een nos-
talgische terugblik op de oude kappers in zijn woon-
plaats Utrecht die hem gedurende vele jaren ‘kort’ 
hielden. Kort, voor alle duidelijkheid, voor wat zijn 
haar betreft. De Maartensdijkse dorpskapper Hans 
Stevens las het verhaal en herkende er veel van uit 
zijn eigen kappersloopbaan. Ook hij had nog wel 

wat te vertellen over dit onderwerp. Op zichzelf niet zo vreemd want kap-
pers hebben altijd veel te vertellen. Dus meldde Martijn Nekkers zich in de 
kapsalon aan het Maertensplein om tijdens een knipbeurt te luisteren naar 
de mooie verhalen van Kapper Hans.

Kapper Hans hoort bij Maartensdijk 
door Martijn Nekkers

Hoewel de salon van Hans Stevens aan het Maertensplein pas 10 jaar bestaat is na een snelle blik al gauw 
duidelijk dat ook hij houdt van het verleden. Zo probeert Hans Stevens in een moderne omgeving toch de 

nostalgische sfeer van gisteren op roepen.

Kapper Hans Stevens aan het werk: Vierklankverslaggever Martijn Nekkers 
kan weer voor de dag komen.

Bed en Breakfast 
‘Het Koningsbed’ draait al volop

door Kees Pijpers

Aan het einde van de Maartensdijkse Prinsenlaan bij de Nieuwe Weteringseweg heeft Evert van Voorst zijn 
Bed en Breakfastlocatie gebouwd. Aanstaande vrijdag wordt ‘Het Koningsbed’ door burgemeester Gerritsen 

officieel geopend en zaterdag is het voor iedereen open dag. De Vierklank ging alvast kijken.

Het Koningsbed vanaf het weiland gezien.

Samen in de knusse ontbijtzaal.



Doel van dit project is om ouders extra te stimuleren hun kinderen voor te 
lezen. Leuk om te doen en goed voor de woordenschat van de peuters en 
kleuters. Voorleespret is tot stand gekomen door samenwerking tussen peu-
terspeelzaal ’t Bruggetje, de basisscholen de Kieviet,  Martin Luther King 
en School met de Bijbel, de Stichting openbare bibliotheken De Bilt en de 
gemeente De Bilt met ondersteuning vanuit de schoolbegeleidingsdienst 
Eduniek.  

Voorleespret in 
Maartensdijk

Op maandagmiddag 11 februari om 13.30 uur heeft wethouder 
Mittendorff officieel het project ‘Voorleespret’ 

in Maartensdijk geopend.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de gemeente De Bilt:
• Bilthoven: Aanbrengen bergbezinkbassin Boslaan, tot half mei 2008;
• Bilthoven: Bouwrijp maken Park Brandenburg;
• De Bilt: herbestraten trottoirs noordelijk deel wijk Weltevreden, tot begin maart 2008.

Vergunningen Toezicht en Onder-
steuning

Vrijstellingen

Overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 19a, lid 4 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening maken 
burgemeester en wethouders  van 
gemeente De Bilt bekend dat bij 
afdeling Vergunningen, Toezicht 
en Ondersteuning gedurende zes 
weken voor iedereen ter inzage lig-
gen de verzoeken om vrijstelling als 
bedoeld in:

artikel 19 lid 2 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
•  Groenekan, Voordorpsedijk 73, 

(ver)plaatsen lichtmasten. 
artikel 19 lid 3 van de wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor:
•  Hollandsche Rading, Tolakkerweg 

154, uitbreiden woning.

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

Verleende bouwvergunningen
• Groenekan, Ruigenhoeksedijk 63, 
vergroten berging (5-2-2008).
Verleende Sloopvergunning 
• Groenekan, Beukenburgerlaan 
28, slopen twee woningen met stal 
(6-2-2008).

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 
verleende vergunning gebruik wor-
den gemaakt. Als u dat wilt voor-
komen, dan kunt u tegelijk met 
het indienen van een bezwaarschrift 
een voorlopige voorziening aanvra-
gen bij de voorzieningenrechter van 
de rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U 
moet voor een dergelijke voorzie-
ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de grif-
fier van de rechtbank.

Wilt u bouw- of bestemmings-
planinformatie, maak dan een 
afspraak met de afdeling Vergun-
ningen toezicht en ondersteuning 
op werkdagen van 8.30 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 overi-
ge informatie (geen bestemmings-
plan) kunt u zonder afspraak op 
bovengenoemde openingstijden 
bij ons langskomen.

Openbare kennisgeving kapver-
gunning

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

Westbroek:
•  1 kastanje, Wolkammerweg 22 

(7-2-2008).    

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, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

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

•  Fazantenlaan 10 te Maartensdijk 
behalve voor het motorvoertuig 
met kenteken  14-SL-NH en

•  Waterweg 11 te De Bilt, behalve 
voor het motorvoertuig met het 
kenteken 01-DF-RX.

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

Bilthoven, 13 februari 2008

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

Vergunningen Toezicht 
en Ondersteuning
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Verkeer

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

Gemeentelijke taak 
Leerplicht en het voorkomen van 
voortijdig schoolverlaten staat zowel 
landelijk als regionaal, maar ook 
lokaal meer en meer in de belangstel-
ling. 

Het toezicht op de naleving van de 
Leerplichtwet is een gemeentelijke 
taak en de leerplichtambtenaar is in 
de regel met deze taak belast. 

Luxe verzuim
Een van de aspecten binnen de leer-
plichtwet is het luxe verzuim. Hier-
onder wordt verstaan: ouders die 
hun kind(eren) meenemen op vakan-
tie buiten de vastgestelde school-
vakanties, zonder toestemming van 
de schoolleiding. Vakantie buiten de 
schoolvakanties is binnen de Leer-
plichtwet slechts in zeer bijzondere 
omstandigheden mogelijk. 

Ziekmeldingen
Scholen hebben bij de leerplichtamb-
tenaren aangegeven dat zij gecon-
fronteerd worden met een groot 
aantal ziekmeldingen op de laatste 
schooldag voor een vakantie en dan 
met name de voorjaarsvakantie. Het 
vermoeden bestaat dat in veel geval-
len deze ziekmeldingen gebruikt wor-
den als dekmantel om op deze manier 
met het gezin eerder af te reizen naar 
de vakantiebestemming. Op een aan-
tal scholen is tijdens het afgelopen 
schooljaar het aantal ziekmeldingen 
op de vrijdag voor de voorjaarsva-
kantie gestegen tot een recordhoogte. 

Daarom hebben de scholen gevraagd 
om een actie en hieraan wordt in de 
regio Utrecht Zuidoost (De Bilt, Bun-
nik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse 
Heuvelrug en Zeist) door de leer-
plichtambtenaren gehoor gegeven.

Actie
De actie houdt in dat alle ziekmel-
dingen van leerplichtige jongeren op 
vrijdag 22 februari 2008 door de 
scholen worden gemeld aan de leer-
plichtambtenaar. Deze ambtenaar zal 
vervolgens op die dag ter controle 
huisbezoeken afleggen. Mocht uw 
kind ziek zijn, maar op een ander 
adres verblijven, dan wordt u daar-
om verzocht dit verblijfadres aan de 
school door te geven.

Bekendmaking en vragen
Ouders/verzorgers worden op de 
hoogte gebracht van deze actie via 
een publicatie in de plaatselijke huis-
aan-huisbladen, via de gemeentelij-
ke website en/of de website van de 
school en/of door de nieuwsbrief van 
de school. Heeft u na het lezen van 
de informatie nog vragen dan kunt u 
terecht bij de directie van de school 
of de leerplichtambtenaar van uw 
woongemeente.

Zowel de scholen als de leerplicht-
ambtenaren hopen met deze actie 
het aantal onterechte ziekmeldingen  
drastisch te verlagen ten opzichte 
van het vorig schooljaar. Leren is 
namelijk naast een plicht gelukkig in 
Nederland ook een recht.

Regionale leerplichtactie op 
vrijdag 22 februari 2008

Sinds 28 januari 2008 is het lande-
lijke fietsdiefstalregister via internet 
openbaar te raadplegen. In het fiets-

diefstal-
register kunt u 

controleren of een 
fiets als gestolen geregistreerd staat. 
Heel handig voor de aanschaf van een 
tweedehands fiets of ter controle van 
de aangifte van uw gestolen fiets. Uw 
fiets is dan landelijk herkenbaar als 
gestolen. Alleen de aangiftes van na 
1 januari 2008 zijn opgenomen in het 
fietsdiefstalregister. 

Om te controleren of een fiets als 
gestolen staat geregistreerd heeft u 
een combinatie van het framenummer 
en het merk van de fiets nodig. Een 
andere mogelijkheid is met behulp 
van het fietschipnummer. Staat de fiets 
niet als gestolen geregistreerd dan kan 
de fiets nog steeds uit diefstal afkom-
stig zijn. Als er geen aangifte wordt 

gedaan, is 
uw fiets niet 

herkenbaar als gesto-
len. Het kan ook zijn dat 

de aangifte nog niet is verwerkt 
in het fietsdiefstalregister. De politie 
heeft maximaal 10 dagen de tijd om 
te controleren of een aangifte voor-
zien is van de juiste gegevens zoals 
framenummer en/of chipnummer. Pas 
daarna wordt de fiets als gestolen 
geregistreerd.

Om het probleem van fietsdiefstal uit 
de wereld te helpen is het van essen-
tieel belang om aangifte te doen. Aan-
gifte doen is altijd zinvol! Op deze 
manier wordt een fiets herkenbaar 
als “gestolen” en kunnen de dief, de 
heler en de fiets worden opgespoord. 
De politie kan dus pas in actie komen 
als er aangifte is gedaan. Dit kan via 
internet www.politie.nl/utrecht, maar 
ook persoonlijk op het politiebureau 
in De Bilt (maandag t/m donderdag 
van 9.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 
09.00 tot 21.00 uur).

Sinds 28 januari 2008 is het lande-
lijke fietsdiefstalregister via internet
openbaar te raadplegen. In het fiets-

diefstal-
register kunt u
l n of een

gedaan, is
uw fiets niet

herkenbaar als gesto-
len. Het kan ook zijn dat

de aangifte nog niet is verwerkt
in het fietsdiefstalregister. De politie
heeft maximaal 10 dagen de tijd om
te controleren of een aangifte voor-
zien is van de juiste gegevens zoals

Landelijk fietsdiefstalregister 
online beschikbaar voor publiek 
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Jeugdigen trekken veel in groepen op. 
Er kan een verdeling worden gemaakt 
in vier categorieën:
• Jeugdgroepen;
• hinderlijke jeugdgroepen;
• overlastgevende jeugdgroepen;
• criminele jeugdgroepen. 

Overlast is een subjectief begrip. 
Soms is er eigenlijk alleen sprake van 
belevingsoverlast.
Door de politie wordt met name tegen 
overlastgevende en criminele groe-
pen hangjongeren opgetreden. Aan de 
andere kant wordt door het jongeren-
werk (sport-)activiteiten aangeboden 
aan minderjarige jongeren die veelal 
tot de minder overlastgevende catego-
rie behoren. Afhankelijk van de jon-
geren en de omgeving worden nadere 
maatregelen getroffen om de overlast 
binnen de perken te houden. De groe-
pen worden maandelijks besproken 
binnen het netwerk Actieteam Jon-

geren waar gemeente, jongerenwerk, 
SSW, Vitras en politie zitting in heb-
ben. Een convenant ligt hieraan ten 
grondslag. Ook de wijkcontactambte-
naren zijn bij het overleg betrokken. 
Zij vormen een aanspreekpunt voor 
bijvoorbeeld wijkraden en bewoners-
commissies. De ontmoetingsplekken 
worden regelmatig bezocht door één 
of enkele partijen. Het Actieteam 
adviseert ook over gerelateerde zaken 
op het gebied van openbare veiligheid 
en jeugdbeleid. 

Daarnaast zijn er verschillende ande-
re initiatieven die zich richten op 
het beperken van jeugdoverlast, zoals 
het zorgnetwerk 12+, het ouder weet 
project, thema-avonden voor ouders 
en de aanpak uitgaansoverlast. Meer 
informatie hierover kunt vinden op 
www.debilt.nl. U kunt daar ook een 
digitale melding maken van jeugd-
overlast.

Jeugdoverlast en het 
Actieteam Jongeren

Dorpsgericht werken
Verbeteringen akoestiek dorpshuis Hollandsche Rading 

Het dorpshuis in Hollandsche Rading heeft een tijdelijk karakter en is 
opgebouwd uit 8 units van 3,0 x 6,0 meter met een binnenhoogte van 2,5 
meter. Met uitzondering van de kozijnen, ramen en deuren zijn de dragende 
wanden aan de binnenzijde opgebouwd uit staalplaat; niet dragende binnen-
wanden zijn van kunststof. Ook het plafond is hard en bestaat uit kunststof. 
Als ‘zacht’ en dempend materiaal is alleen tapijt en gordijnen aanwezig.

Op verzoek van de gemeente De Bilt heeft een deskundige onderzoek en 
aanbevelingen gedaan met als uiteindelijk doel de akoestiek te verbeteren. 
De deskundige constateert, dat de ‘inhoud’ van het gebouw grotendeels uit 
hard materiaal bestaat, dat bij gebruik (vooral door wat grotere groepen) 
het geluid weerkaatst en vrijwel nergens gedempt wordt. De aanbeveling 
luidt dan ook om de oplossing voor dit geluidprobleem te zoeken in het 
aanbrengen van geluiddempend materiaal op de wanden en plafonds. Dit 
houdt niet in dat de totale hoeveelheid m2’s van wanden en plafond bekleed 
zou moeten worden, maar dat kan worden volstaan met het aanbrengen van 
panelen op diverse vlakken. Met de fabrikant van de units moet wel contact 
worden opgenomen, zodat hij ervan op de hoogte is.
Om de units niet te beschadigen en evt. lekkages te vermijden, verdient het 
de voorkeur de platen te verlijmen.

De gemeente De Bilt heeft bij monde van tijdelijk wijkcontactambtenaar 
Peter Kranendonk, die het onderzoek en advies had aangevraagd, gemeld 
het advies te zullen volgen.

Op verzoek van de gemeente De Bilt heeft een deskundige onderzoek en 
aanbevelingen gedaan met als uiteindelijk doel de akoestiek van het tijde-
lijk dorpshuis te verbeteren.

Wat is project MENS?
Mens staat voor Meedoen, Ervaren, Nieuw en Samen.
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 en 
Woonstichting SSW. 

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 Bilt West en 
Maartensdijk, de zogeheten pilotwijken. Na evaluatie 
van de resultaten in deze twee wijken is het de bedoe-
ling deze werkwijze ook te gaan invoeren in de overige 
wijken en dorpen van de gemeente De Bilt

Wijkservicecentra Maartensdijk en De Bilt West
Binnenkort opent Project MENS in De Bilt West en in 
Maartensdijk een wijkservicecentrum. Deze wijkser-
vicecentra zijn bedoeld voor iedereen met vragen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Daarnaast zijn 

er diverse uiteenlopende activiteiten, zoals cursussen 
en workshops. Diverse organisaties houden regelmatig 
spreekuur in het wijkservicecentrum, zoals de wijk-
contactambtenaar Annemieke Vos en iemand van de 
woningstichting. U kunt natuurlijk ook gewoon eens 
binnenlopen en een kopje koffie drinken.
 
Helpdesk wonen, welzijn, zorg 
In elk wijkservicecentrum komt een Helpdesk wonen, 
welzijn, zorg. Heeft u hier vragen over dan kunt u 
bij de Helpdesk terecht. Per 1 april 2008 komt er een 
bewonersadviseur die u kan helpen bij de keuze van het 
pakket aan diensten dat het beste aansluit bij uw situatie. 
Verder komt er na de zomervakantie in elk wijkservice-
centrum een Sociaal Steunpunt, van waaruit actie wordt 
ondernomen om bijvoorbeeld mensen die eenzaam zijn 
of verkommeren te helpen.

Vanaf nu zult u wekelijks een overzicht van de activitei-
ten in de wijkservicecentra aantreffen op deze gemeen-
tepagina.

Wmo Innovatieproject wonen, 
welzijn, zorg in De Bilt

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk
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 Maar-
tensdijk.

Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg: 
vanaf 18 februari elke maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur. Telefoon Helpdesk: 
(0346) 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.

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

BoodschappenPlusBus
Begeleid boodschappen doen (ook rolstoel). Bel de 
Helpdesk voor reservering.

•  Donderdagochtend 14 februari: 
 Winkelcentrum De Kwinkelier
•  Dinsdagochtend 19 februari: 
 Winkelcentrum De Kwinkelier

Wijkservicecentrum MENS De Bilt West
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.

Spreekuren
•  Donderdag van 14 – 16 uur Trefpunt/Kwintes voor 

hulp en informatie bij uiteenlopende sociale en psy-
chische problemen

•  Vrijdag van 9 – 12 uur wijkwinkel voor hulp bij uw 
administratie en formulieren

•  Dinsdag van 9 – 12 uur wijkwinkel voor hulp bij uw 
administratie en formulieren 

Activiteiten
Diverse cursussen, o.a. msn voor ouders, weerbaarheid.

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, Woon-
stichting SSW.

Agenda Wijkservicecentra 14 tot en met 20 februari:

Op woensdagmiddag 12 maart 2008 
van 12.30 uur tot 16.30 uur vindt 
er een rampenoefening plaats in de 
gemeente De Bilt. Gelukkig gaat het 
hier om een realistische oefening, 
waarvoor ongeveer zestig vrijwil-
ligers nodig zijn! Deze oefening 
wordt gehouden in gemeente De 
Bilt en richt zich op de opvang en 
verzorging van getroffen burgers. 
Lijkt het u bijvoorbeeld leuk om 
eens in paniek verkerend of een 
geïrriteerde burger te spelen? Geeft 
u dan nu op als figurant! Als u wilt 
meedoen als figurant, dan kunt u 
zich aanmelden op het  e-mailadres: 
figuranten@debilt.nl Vermeld in de 
e-mail uw naam, geboortedatum, 
adres en telefoonnummer waarop u 
overdag te bereiken bent. Deelname 
zal plaatsvinden op volgorde van 
aanmelding. Deelnemers krijgen 

tijdig per e-mail een bevestiging 
en nadere informatie. Meldt u zich 
a.u.b. vóór 3 maart 2008 in verband 
met de verdere voorbereiding op de 
oefening. 

U maakt kans op een cadeaubon! 
De organisatie waardeert het zeer, 
als u meewerkt om de oefening tot 
een succes te maken. Daarom zijn er 
enkele prijzen beschikbaar gesteld. 
De figuranten maken kans op een 
leuke cadeaubon! Iedere deelnemer 
krijgt in ieder geval een aandenken 
en tijdens de oefening is er een 
hapje en drankje. De oefening wordt 
gehouden als onderdeel van de voor-
bereiding op de crisisbeheersing van 
de gemeente. De organisatie is in 
handen van de gemeenten Zeist, 
Bunnik en De Bilt, in samenwerking 
met de Veiligheidsregio Utrecht . 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u een 
email sturen naar figuranten@debilt.
nl, of neem contact op met de amb-
tenaar rampenbestrijding van uw 
eigen gemeente.

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

Bilthoven, 13 februari 2008  

Rampenoefening: vrijwilligers gezocht!
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Voor het eerst had de toneelgroep dit 
jaar een nieuwe regisseur. Co Groo-
tendorst, die al vele jaren de regie 
voerde, zag daar dit jaar van af.’ In 
december kwam er gezinsuitbreiding 
en dan heb je toch wel wat anders aan 
je hoofd’, vertelde hij. Zijn opvolger 
is Jan Hendrik Nap. Die heeft in het 
verleden ook zelf meegespeeld in 
toneelstukken van de C.P.J. Het is 
hem en de spelers goed bevallen. Co 
Grootendorst is nog twee keer bij de 
eerste repetities aanwezig geweest 
om zijn opvolger op weg te helpen. 
De rolverdeling leverde geen proble-
men op. Ieder speler had meteen de 
rol te pakken die het beste bij hem of 
haar paste, vertelt Jan Hendrik. Half 
november is men begonnen met het 
instuderen van het stuk.

Ziekenhuisbedden
De keuze van het stuk was ook geen 
probleem. Een paar leden van de 
C.P.J. zijn op bezoek geweest in het 
plaatsje Heukelum waar de plaatselij-
ke toneelvereniging dit stuk opvoer-
de. Ze vonden dat deze komedie ook 
geschikt was voor Westbroek.
Het decor was ook niet zo’n pro-
bleem. Omdat het zich afspeelt in 
een oude vervallen afdeling van het 

ziekenhuis was het bestaande decor 
in het dorpshuis, wat ook niet meer 
in topconditie is, zeer geschikt. Maar 
waar haal je drie echte ziekenhuis-
bedden vandaan? Ook hier werd op 
een creatieve manier een oplossing 
voor gevonden. Het Diakonessenhuis 
in Utrecht heeft haar oude bedden 
vervangen door nieuwe. Die oude 
zijn terecht gekomen bij de stichting 

‘Kinderen in nood’. Deze stichting 
zamelt overtollige ziekenhuisspullen 
in, knapt ze op en brengt ze naar Oost 
Europa. Voor een gedeelte gaan ze 
naar Roemenië waar ze een nuttige 
toepassing krijgen. Een gedeelte van 
de opbrengst van de grote verloting 
in de pauze is voor deze stichting 
waardoor die er mee akkoord ging dat 
deze bedden gebruikt zouden worden in het toneelstuk. Natuurlijk gaan de 

ziekenhuisbedden weer terug naar de 
stichting.

Toestanden
Het was meteen al druk op de eerste 
avond. Terwijl Ria Verheul op haar 
orgel vooraf voor vrolijke klanken 
zorgde moesten er nog extra stoelen 
worden aangevoerd. Zo’n 160 bezoe-
kers zagen een toneelspel wat weer 
met veel enthousiasme werd opge-
voerd. Hoewel het stuk al een tijdje 
bestaat waren er elementen die toch 
wel erg actueel in de oren klonken: 
grote werkdruk in het ziekenhuis, 
verplegend personeel dat overspan-
nen is, medische fouten, ongewenste 
intimiteiten. Dat is iets wat je in 
de krant tegenwoordig steeds vaker 
tegenkomt. Maar op deze avond zorg-
den dit soort elementen er voor dat er 
in dit vreemde ziekenhuis toestanden 
ontstonden die voor veel hilariteit 
zorgden. Als er dan bedden, patiën-
ten, medicijnen en zelfs een kunst-
gebit verwisseld worden dan wordt 
er vanzelf veel gelachen. Dan is het 
vaak echte slapstick.

Vertrouwde gezichten
Bij de spelers naast vertrouwde ook 
enkele nieuwe gezichten. Lidia van 
den Hul zette trefzeker hoofdzuster 

Riny neer. De tot verpleegkundigen 
gepromoveerde schoonmaaksters 
Janny en Ilona vonden in Sandra Nap-
van Barneveld en Ineke Bouwman 
een vlotte vertolking. Frank Puyk had 
als de verwijfde verpleger Ernst-Paul 
vaak de lachers op z’n hand. Adri 
Bouwman-van Barneveld gaf de ver-
moeide verpleegster Bep een overtui-
gend gezicht. Oude rot Jan van Noort 
kroop met veel verve in de huid van 
de irritante Kuypers. Voor de tweede 
keer was Josine Hartog-Visser van de 
partij en nu als het vriendelijke oma-
tje Visser. Lambert van de Hul zat 
de hele avond in het gips (net echt) 
als meneer Cohen en Henk-Jan van 
Vulpen zette knap een dokter neer 
waarvan niemand zou willen dat het 
z’n huisarts was. Zoals gewoonlijk 
maakte grimeuse Dineke Pel de spe-
lers weer fraai op. Aan weerszijden 
van het toneel zorgden de souffleuses 
Belia van Werkhoven-van der Wilt en 
Margreet van den Hul-Grootendorst 
er voor dat iedereen weer verder kon 
als ze de tekst even kwijt waren. Dat 
gebeurde op deze premièreavond niet 
zo vaak. Nog twee keer kunnen de 
inwoners van Westbroek terecht op 
het bezoekuur in ‘hun’ ziekenhuis: 
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 febru-
ari. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.15 uur. 

Ziekenhuis in Westbroek
door Martijn Nekkers

Westbroek zit als dorp helemaal niet zo dik in haar voorzieningen. Er is geen bakker, slager en supermarkt 
meer. Daarom is het opmerkelijk dat er momenteel wel een ziekenhuis is te vinden. Dit ziekenhuis is echter 

maar tijdelijk in het dorp en wel in het dorpshuis aan de Christinastraat. Het wordt gerund door de afdeling 
Westbroek van de C.P.J. Op zaterdagavond 9 februari konden de inwoners van het dorp voor het eerst op 

het bezoekuur terecht. Wel een vreemd ziekenhuis overigens. ‘Een gekkenhuis in ’t ziekenhuis’ was de naam 
van het toneelstuk dat de toneelspelers van de C.P.J. op de planken brachten. Het bleek een kruising van een 

komedie en een klucht. In ieder geval werd er op de eerste avond weer veel gelachen.

De cast van Gekkenhuis in ’t ziekenhuis.

Scène uit Gekkenhuis in ’t ziekenhuis.

Tot grote vreugde van Timon Blok 
is er toestemming om zijn favo-
riete locatie te gebruiken: Fort Rui-
genhoek in Groenekan. ‘Het wordt 
een buitenvoorstelling in een mid-
deleeuwse setting. Een Midzomer-
nachtsdroom wordt een spektakel-
stuk met massascènes, muziek en 
grote taferelen. De landelijke omge-
ving en het fort zijn daar natuurlijk 
zeer geschikt voor’, vertelt Timon. 
Over de inhoud van het stuk zegt 
hij: ‘Het is echt een komedie. Het 
is geen stuk dat voldoet aan de 
cliché’s van Shakespeare met pof-
broeken en degens. Het is vooral 
een leuk evenement dat geschikt is 
voor iedereen’. 

Ook de repetities ademen die ont-
spannen sfeer uit. Tijdens een 
bezoek aan ‘t Nijepoortje is het 
niet direct duidelijk wat er gebeurt: 
overal groepjes mensen, al dan niet 
verkleed, die zitten of staan en repe-
teren met papieren in de hand of 
toekijken hoe de eerste versie van 
de kostuums wordt afgespeld. Het 
grootste deel van de dertien kern-
spelers komt uit Groenekan. Drie 
spelers komen van buiten het dorp. 
‘Het is moeilijk jongere spelers te 
vinden en voor een aantal van de 

hoofdrollen gaat het om verliefde 
jonge mensen, dus hebben we drie 
hoofdrolspelers van buiten Groe-
nekan aangetrokken’, zegt Timon. 
‘Voor de vele figurantenrollen hoop 
ik dat meer jongere mensen zich 
aanmelden. Jongeren brengen een 
andere energie mee en het zou 
goed zijn als er een mix ontstaat’. 
Op woensdag 20 februari is er een 
voorlichtingsavond voor mensen die 
geïnteresseerd zijn om te figureren 
in Een Midzomernachtsdroom. De 
avond wordt gehouden in ‘t Nije-
poortje en begint om 19.30 uur.

Dorpsproject
Buiten de repetities om wordt er 
op vele fronten bekendheid gezocht 
voor het Shakespeare-evenement. 

Petra Cremers van de pr-commissie 
is de stuwende kracht achter neven-
activiteiten, die bekendheid geven 
aan het evenement en een bijdrage 
leveren om het mede mogelijk te 
maken. Aan het Shakesperare run-
ning dinner werd door 68 koppels 
uit Groenekan meegedaan en met 
succes: dorpsgenoten kwamen bij 
elkaar over de vloer en de reste-
rende gelden kwamen ten goede 
aan de Shakespeare-week. Er is 
een afspraak met de leerkracht van 
groep 6/7 van De Nijepoort: de 
kinderen uit deze klas zullen een 
aandeel leveren in het theaterstuk. 
Er wordt een poster ontworpen om 
meer bekendheid te geven aan het 
evenement. De brandweer heeft zijn 
medewerking toegezegd. Kortom, 
het wordt een echt dorpsproject. 
Wie op een andere manier een bij-
drage wil leveren aan het project, 
bijvoorbeeld met bouwen, sjou-
wen, decoropbouw, catering, par-
keerwacht, is van harte welkom. 
Informatie is te krijgen bij Martine 
Maris: martinemaris@yahoo.com 
of bij Timon Blok: timonsblok@
tiscali.nl. Kijk ook op de website: 
www.theaterinhetgroen.web-log.
nl voor informatie en het laatste 
nieuws.

Shakespeare
door Sylvia van der Laan

De voorbereidingen voor de Shakespeare-week in Groenekan zijn in volle gang. Iedere week repeteert de 
kerngroep van dertien spelers enthousiast onder de bezielende leiding van Timon Blok voor de opvoering 

van Een Midzomernachtsdroom. Deze komedie van William Shakespeare wordt opgevoerd 
van 28 juni tot en met 6 juli. 

Een moment van rust tijdens de 
repetitie.

Voorspeelavonden
De Biltse Muziekschool heeft voor dit seizoen thema-voorspeelavonden 
op het programma staan. Naast de gewone voorspeelavonden, georga-
niseerd per docent, worden deze avonden in samenwerking met andere 

collega’s voorbereidt. Een thema is de bindende factor.

Zo komen gitaar- en vioolleerlingen samen onder de titel ‘Super Snaren’, 
wordt muziek van Kurt Weill en Bertold Brecht gespeeld in verzorgingstehui-
zen in De Bilt en Maartensdijk onder de noemer ‘Van De Bilt naar Brecht’, 
wordt er een ‘klezmer’-avond voor klarinet, viool en cello gehouden en is 
er een thema-avond klarinet en saxofoon met muziek van Ray Charles. De 
eerste thema-avond is op donderdag 14 februari. Deze avond wordt gegeven 
door fluitleerlingen van Carin Hartman en heeft als thema (hoe kan het ook 
anders?): Valentijn. Er zal muziek klinken in zeer verschillende stijlen; van 
klassieke romances tot muziek uit musicals als 
Lion King en Tarzan. De avond zal gezamen-
lijk worden afgesloten door 42 fluitisten die het 
bekende “Amor” zullen spelen. De voorspeel-
avond wordt gehouden in de Julius Röntgenzaal 
van de Biltse Muziekschool. De aanvang is 19.30 
uur en de toegang is gratis. Na afloop wordt het 
publiek en deelnemers een drankje aangeboden 
door de Stichting Vrienden van de Biltse Muziek-
school.Voor een compleet overzicht van deze 
avonden zie www.biltsemuziekschool.nl of tel. 
030 228 3026.
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Gerda Veenstra had als vrijwillig-
ster van de Samen-op-weg-kerk al 
de nodige ervaring opgedaan met de 
maandelijkse etentjes in Maartens-
dijk, toen zij gevraagd werd om in 
Hollandsche Rading iets soortgelijks 
van de grond te tillen. Als erva-
ringsdeskundige nam ze de leiding 
en maakte Sjut en Maria al gauw 
enthousiast voor het idee. Alle drie 
houden ze van gezelligheid, van kok-
kerellen en bovendien vinden ze het 
fijn om iets voor anderen te doen. 
Dat geldt uiteraard ook voor Trudie 
van Altena, Astrid Luisman en Jannie 
Siebesma die het team vrijwilligsters 
later kwamen versterken. Een uitbrei-
ding, die absoluut noodzakelijk was, 
omdat het aantal vaste deelnemers 
aan de maandelijkse maaltijd tegen de 
30 personen was opgelopen. 

Ritueel
Maand in maand uit vindt hetzelfde 
ritueel plaats: maandagochtend wordt 
er vergaderd. Het menu wordt samen-
gesteld, de boodschappenlijst gemaakt 
en de taken worden verdeeld. De res-
terende twee dagen worden inkopen 
gedaan en andere voorbereidingen 
getroffen, zoals het strijken van de 
tafelkleden en het maken van tafel-
versiering. Donderdagochtend om 10 
uur begeven de vrijwilligsters zich 
naar het dorpshuis. Niet, zoals 15 jaar 
geleden, bepakt en bezakt met kopjes, 
bestek, opscheplepels, dienbladen, 
afwasmiddel en het nodige servies 
voor een 3-gangen maaltijd. Geluk-
kig is er in de loop van de jaren door 
erfenissen en aankopen een redelijke 
clubinventaris ontstaan. Wel zijn er 
thuis al de nodige culinaire voorberei-
dingen getroffen, omdat het keukentje 
in het dorpshuis daar niet op berekend 
is. (Het keukentje is weliswaar net 
vernieuwd en aangepast, maar bij 
de her-installatie is men vergeten de 
keukenkastjes erboven te verplaatsen, 
zodat er heel wat hoofden worden 
gestoten boven de spoelbak.)

Andere gezichten
Op de donderdag blijkt eens temeer 
met hoeveel enthousiasme de dames 
hun taak vervullen. Dit werk is pure 
hobby voor deze gezelligheidsdieren, 

die er een genoegen in scheppen het 
anderen naar de zin te maken. Vanaf 
12 uur komen de eerste gasten, die 
verwelkomd worden met een drankje, 
waarna rond half 1 aan tafel wordt 
gegaan. Twee van de deelnemers van 
het allereerste uur zijn Allie van Gel-
lekom en Martje Haverhoek. Ze zijn 
beiden bijna altijd aanwezig en ste-
ken als dat zo te pas komt flink de 
handen uit de mouwen. Allie wast 

af tussen de gangen in en Martje 
Haverhoek is zelf ook nog vrijwil-
ligster in Dijckstaete. ‘Heerlijk’, zegt 
ze, als we ernaar vragen, ‘zo gezel-
lig om naar al die oude verhalen te 

luisteren’. Ze komen stuk voor stuk 
voor de gezelligheid en het lekkere 
eten. Een onverwoestbare combina-
tie blijkt nu en mevrouw Haverhoek 
kan het weten na 15 jaar trouwe gast 
geweest te zijn: ‘Sommige mensen 
die hier eten, komen nergens anders 
meer. Voor hen is het dubbel belang-
rijk dat ze hier een ontmoetingspunt 
hebben, want verder hebben we niks 
in Hollandsche Rading. Ik stimuleer 
ook regelmatig mensen om mee te 
gaan. Zo zien ze weer eens andere 
gezichten.’

Iedereen geniet met volle teugen van 
het menu. Vandaag bestaat dit uit 
een pasteitje champion-ragout, als 
hoofdgerecht courgettestamppot, met 
een glaasje wijn wanneer men daar 
zin in heeft en vers fruitsalade met 
crème fraîche als nagerecht. Koffie 
met jubileumgebak maakt het geheel 
compleet en dat allemaal voor de 
bescheiden bijdrage van 5 euro. Lang 
kan er niet getafeld worden in deze 
multifunctionele ruimte, want na de 
maaltijd worden de tafels weer ver-
schoven voor het koersballen dat om 
3 uur begint. 
Als verrassing was er deze dag een 
echte jubileumtaart bij de koffie. De 

deelnemers hadden echter ook een 
surprise in petto. Namens het ‘comité 
voor wijk- en dorpsgericht werken’ 
mochten zij aan alle vrijwilligsters 
een feestelijke bos bloemen uitreiken, 
een onverwachte verrassing, die bij-
zonder gewaardeerd werd.
Bij het afscheid krijgen alle gas-
ten een mooi versierde pollepel met 
inscriptie uitgereikt. Ook dit jubileum 
is niet onopgemerkt voorbij gegaan.

Feestelijk jubileum van de ‘eetclub’ 
in Hollandsche Rading

door Annemieke van Zanten

Donderdag 7 februari was het weer zover: de eerste donderdag van de maand wordt er gesmikkeld in het 
dorpshuis te Hollandsche Rading. De oprichtsters van ‘Samen Eten’ Gerda Veenstra en Sjut Noteboom, 

kort daarop bijgestaan door Maria IJsbrandy, maken zich al 15 jaar sterk voor gemeenschapszin en sociaal 
contact in Hollandsche Rading. ‘Omdat’ zo zal Sjut verderop in het interview verklaren ‘de mensen hier in 

het dorp erg op zich zelf zijn en er geen centrale ontmoetingsplek is. 

Op de eerste maandag van de maand komen de vrijwilligsters bij elkaar om 
de menu’s te bespreken en de boodschappenlijst te maken. Iedereen heeft 
zo zijn eigen taak gekregen in de loop van de jaren. De een is meer aan het 
kokkerellen, dat zijn vooral Astrid, Gerda en Maria en de anderen houden 
zich bezig met de versiering en het dekken van de tafels. Sjut is vooral ‘lin-
nendame’ en gastvrouw. Zij wast en strijkt de tafelkleden en ontvangt iedereen 
donderdagmiddag.

Staand vl.n.r.: Sjut Noteboom, Maria IJsbrandy, Allie van Gellekom en Astrid 
Luisman. Knielend op de voorgrond: Oprichtster Gerda Veenstra. Tussen hen 
in de aangesneden jubileum taart.

Bij het afscheid krijgen alle gas-
ten een mooi versierde pollepel met 
inscriptie uitgereikt.

Nog even natafelen met koffie en gebak. Meest links: Martje Haverhoek, voor 
haar is dit een persoonlijk jubileum: 15 jaar gast.

Thaise maaltijd 
in ’t Hoekie

Het intercultureel eetcafé van 
buurthuis ’t Hoekie serveert op 24 
februari een heerlijke Thaise maal-
tijd. Men kan zich tot 22 februari 
aanmelden voor deze maaltijd. De 
maaltijd kost 5,20 euro per per-
soon. Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. 
T.M.C Asserweg 2, 030-2201702, 
info@hoekie.nu 

Baasjes opgelet! 
Maand van de Gebitscontrole
Gratis gebitscontroles bij dierenkliniek 

Februari is dit jaar wederom uitgeroepen tot de ‘Maand van de 
gebitscontrole’. Tijdens de ‘Maand van de gebitscontrole’ 

vragen dierenartsen in Nederland aandacht voor het belang 
van gebitsproblemen bij huisdieren.

Ook Marinus Korthals Altes van Dierenkliniek De Bilt erkent het belang 
van regelmatige gebitscontroles en -verzorging. Op de vraag of veel honden 
en katten gebitsproblemen hebben, antwoordt Korthals Altes: ‘Jazeker, dit 
wordt met name veroorzaakt door tandplak en tandsteen. Naarmate een 
hond of kat ouder wordt, groeit ook de kans op het ontstaan van tandvlee-
sproblemen. Verwaarloosde gebitsproblemen kunnen ernstige gevolgen 
hebben voor de gezondheid van een huisdier. Klachten variëren van slechte 
adem tot verlies van tanden of zelfs ontstekingen in belangrijke organen. 
Net zoals het voor mensen belangrijk is regelmatig naar de tandarts te 
gaan, is het belangrijk het gebit van huisdieren regelmatig te verzorgen en 
te controleren’.

Dierenkliniek De Bilt biedt deze 
maand in het kader van de Maand 
van de Gebitscontrole gratis gebits-
controle en - advies voor uw huis-
dieren aan. Voor informatie: Dieren-
kliniek De Bilt, tel. 030 2205588 of 
info@dierenkliniekdebilt.nl

Teken en schilderlessen 
voor beginners

Op woensdag 5 maart start er een beginnerscursus voor tekenen en schil-
deren. De cursus bestaat uit 10 lessen en is van 19.30 uur tot 21.30 uur. De 
cursus wordt gegeven door Anneke van de Worp en vindt plaats in Buurt-
huis ’t Hoekie. Aanmelden kan bij
Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2, tel. 030 2201702, info@
hoekie.nu www.hoekie.nu 

Creatiefbeurs
Bij voldoende belangstelling organiseert WVT een ‘Creatiefbeurs’ op zater-
dag 19 april. Iedereen met een creatieve hobby, die zijn/haar producten aan 
anderen wil laten zien of wil verkopen, wordt uitgenodigd hieraan deel 
te nemen. De openingstijden zijn van 11.00 tot 16.00 uur. Aanmelding is 
mogelijk tot uiterlijk 20 maart. Het adres: V.V.S.O. WVT, Talinglaan 10, 
3721 EA Bilthoven. Mailadres: info@vvsowvt.nl, tel. 030 2284973.

Wie zich door de BoodschappenBelBus laat rijden
hoeft onderweg ook geen drankje te mijden
want ook al heb je wat op
er is altijd een Bob
die je thuisbrengt, correct en bescheiden

Guus Geebel Limerick



Rozenworkshop
Woord en Daad (waaronder afd. Maartensdijk) geeft op maandag 18 februari een workshop waarbij prach-
tige servetrozen kunnen worden gemaakt m.b.v. een servet en kaarsvet. Tijdens de workshop worden er 
losse roosjes en boeketjes gemaakt. De kosten voor deze workshop zijn 10 euro p.p. Aanmelden kan bij 
Sarie van Amerongen, tel. 0346 211327. De workshop wordt gehouden in het atelier van Marieke van Wig-
gen, Maartensdijkseweg 10, 3723 MC Bilthoven ( bij Fa.J.v.d.Krol, houthandel en graszoden).

Een eerdere workshop werd gehouden op 4 februari en was al heel snel volgeboekt. Vandaar deze tweede 
kans! Een gezellige avond uit, mooie rozen mee naar huis en een goed doel gesteund. De opbrengst komt 
ten goede aan het jaarthema van Woord en Daad: ‘geef ontheemden een (t)huis’. Meer/actuele info is te 
vinden op: www.woordendaadsoest.nl. Daar vindt men ook informatie over andere activiteiten o.a. een 
creatieve vrouwendag in Lage Vuursche op vrijdag 14 en/of 28 maart a.s.

Administratiekantoor Beemer voor de verzorging van uw aan-
gifte inkomstenbelasting. Tel. 0346-261374.

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

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

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

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

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

Lekker buiten! en ook nog wat verdienen. Voor Lage Vuursche 
zijn we op zoek naar een nieuwe bezorger die op woensdag 
De Vierklank correct wil bezorgen. Bel voor meer informatie 
0346-211992

Voorzetrooster voor openhaard 
60x56 incl. tang €10,-. Raleigh 
28 inch damesfiets. €10,-. Tel. 
0346-214410

Bataves Gabana meisjesfiets 28 
inch €10,-. Voor wie een beetje 
handig is: zijn het prima fiet-
sen. Tel. 0346-214410

ERSONEEL AANGEBODEN

Gediplomeerd KAPSTER 
aan huis voor Holl. Rading, 
M’dijk, Loosdrecht, 
Hilversum. Knippen €12,50. 
Knippen en föhnen €15,-. Tel. 
06-11010026.

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

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

DIVERSEN

VALENTIJNSDAG is de dag 
van de liefde… en daarom ver-
klaar ik jou vandaag mijn lief-
de! xxx Jessica, Loosdrecht

TE HUUR gevraagd: Schuur/
loods/ruimte voor opslag 
en hobby per 1 april. Tel. 
06-26688788

Karin van der Willigen 
MAKELAARDIJ o.z. bestaat 
1 jaar. Kijk op www.kvdwma-
kelaardij.nl voor de speciale 
aanbiedingen.

TE HUUR per direct: 
Bedrijfshal, 314,8 m2, 
Fornheselaan in Den Dolder. 
Tel. 0346-282458.

TE HUUR per direct: 
Bedrijfshal, 116,4 m2, 
Fornheselaan in Den Dolder. 
Tel. 0346-282458.

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

Outlet vloerbedekking, prij-
zen v.a. € 5,00 per m2, 
www.mevoshop.nl of bel 
06-30186342
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Handgevlochten eendenkorven. 
€12,-. Bloemenmandjes. €6,-. 
0346-281389

Diverse soorten douchestoe-
len. €50,-. Po-stoel. €50,-. 
Toiletverhogers met en zon-
der armsteunen vanaf €20,-. 4 
Bedverhogers samen €15,-. Tel. 
0346-211930

Opklapbare toilet/douche steu-
nen voor aan de muur. €15,- p.s. 
Looprek. €15,-. Schapenvacht. 
€15,-. Tel. 0346-211930.

Handgrepen voor douche/toi-
let. €7,50. Verstelbare loop-
krukken voor volwassenen en 
kinderen. €20,- per paar. Tel. 
0346-211930.

LEDIKANT met/of zon-
der komode. €75,-. Tel. 
0346-284133

Wintersport!? Kinderskipakken 
mt. 122. 1 x Rood, 1 x d.blauw, 
mt 128 zwart met blauw. €7,50 
p.s. Tel. 281082.

 (Dos) blauw 1 seiz. gedragen 
mt. 36-38-40. € 7,50 p.s. Tel. 
281082

Paardrijbroeken, 164 Eurosport, 
38 Boss. € 7,50 p.s. Tel 
281082.

Oranje tonnetje met groene 
deksel Ø 20 cm. 17 cm hg. 
€2,50. Tel. 0346-212492.

1 Jaargang bloemen + plan-
ten 2006.. €2,50. Tel. 
0346-214292.

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

Rond houten tafeltje met onder-
blad Ø53 cm 35 cm hg., 3 
d. bruine €10,-. Parapluplant 
± 1 mtr. hg. €2,50. Tel. 
0346-212492.

Houten tafeltje (voor lectuur) 
met 2 tableaus 63x33x40 cm. 
€10,-. Tel. 0346-212492.

Gratis af te halen: halfhoge 
koelk. zonder diepvr. Tel. 
035-5772082/06-22193056

TE KOOP GEVRAAGD

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

FIETSEN/BROMMERS

Damesfiets. €50,-. Tel. 
0346-211930

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

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

✄ 

Personeel Aangeboden

Diversen

Fietsen/Brommers

Adverteren 
in de 

Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 
0346

21 19 92

Kindermarkt 
Zaterdag 16 februari 2008 organiseert peuterspeelzaal ’t Bruggetje, Nachtegaal-
laan 32 te Maartensdijk een kindermarkt van 10.00 uur tot 13.00 uur met leuke 
spelletjes, een poppenkast voor de peuters, de nodige versnaperingen, kinder-
kleding, kinderboeken en speelgoed. De opbrengst van deze markt komt in zijn 
geheel ten goede van de peuterspeelzaal. 
Voor kinderkleding, speelgoed of kinderboeken voor deze kindermarkt kan con-
tact worden opgenomen met Peter van Barneveld (tel. 0346 212826).

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 20 feb. 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 
Hassan en zijn trouwe metgezellen. Deelname aan de 
middag is gratis. De middag begint om 14.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. De erop volgende middag is op 
woensdag 12 maart (dus over drie weken). 

Sportbus 
Aanstaande donderdag (14 feb.) 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..

Hardcore party
Pak je agenda, want op vrijdag 15 februari is het weer 
zover. Hardcore organisatoren Martijn Roose en Peter 
van Keulen hebben weer een spetterend programma 
staan voor die avond onder de naam ‘Early hardcore 
vs hardcore’. Grootste act van de avond zal uiteraard 
Angerfist zijn. Deze landelijk bekende formatie zal 
vermomd met witte maskers een knallende set hard-
core laten horen. Andere acts die avond zullen zijn: 
Brightness, Crucifier, Disrespected, Mangamitri For-
ces, Raoul-D.K.C., Viruz en MC Lithium. Een enorm 
breed en gevarieerd aanbod dat je dus als jongere niet 
mag missen ! De avond begint om 21.00 uur en de 
entree bedraagt 8 euro. 

Kinderen stemmen op 
favoriet boek 

De 21ste editie van de Nederlandse Kinderjury is van start gegaan. Iedereen die 
tussen de 6 en 12 jaar is, kan meedoen aan de Nederlandse Kinderjury en zijn of 
haar favoriete boeken en schrijvers steunen. 

Er zijn twee leeftijdsgroepen: 6 t/m 9 jaar en 10 t/m 12 jaar. Kinderen kunnen 
hun drie mooiste, spannendste, zieligste of leukste boeken op een stemformulier 
aangeven. De boeken met de meeste stemmen winnen de prijs van de Nederlandse 
Kinderjury. 

In alle bibliotheken
Ook in de Openbare Bibliotheken gemeente in De Bilt kunnen kinderen een 
stemformulier halen en alvast boeken lenen. Tijdens de gehele stemperiode tot 
en met 14 mei 2008 is er in de Openbare Bibliotheken in De Bilt, Bilthoven en 
Maartensdijk een speciale kast met Kinderjuryboeken. Voor meer informatie, zie 
www.bibliotheekdebilt.nl

Er kan o.a. gestemd worden: 
•  via www.kinderjury.nl 
•  met het stemformulier (verkrijgbaar in de bibliotheek)
•  door de stemkaart op te sturen uit het Boekenboekje dat via school of in de 

bibliotheek te verkrijgen is. 
•  met het uitknipbare stemformulier uit de KidsWeek KinderboekenweekKrant.
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Met een lekker lentezonnetje in het 
gezicht en een levendig potje voetbal 
was het goed toeven langs de lijn 
bij de wedstrijd TOV-SVM. SVM 
speelt tegen hogere ploegen altijd wat 
beter en ook is het spel in uitwed-
strijden vaak wat beter op orde dan 
in thuiswedstrijden. De meegereisde 
toeschouwers hoopten daarom op een 
stunt tegen de koploper uit de 3de 
klasse. SVM was op oorlogssterkte. 
Alleen Jorgen Straalman heeft last 
van een klutsknie, maar Michel van 
de Goede was weer terug van een 
stringblessure. Luuk Vos kon daar-
door doorschuiven naar het midden-
veld. In de voorhoede kreeg de snelle 
en beweeglijke Henri Stone de voor-
keur boven Wouter van der Linden.

Persoonlijke fouten
De wedstrijd begon wat hectisch met 
een fel SVM, dat direct kleine kan-
sen creëerden. Stone en Vos konden 
echter niet voldoende doorzetten. De 
thuisclub was gewaarschuwd en nam 
na een kwartier wat meer het over-

wicht en werd wat dreigender dan de 
Maartensdijkers. In de 25ste minuut 
was het raak voor TOV en zoals zo 
vaak uit een dood spelmoment. Kee-
per Dominic Janssen beoordeelde een 
corner verkeerd en TOV kwam op 
voorsprong. Een paar minuten later 
was het opnieuw raak. Een snelle 
counter na een foute pass van Laurens 
van Leeuwen op het middenveld werd 
via het lichaam van een SVM-speler 
in het doel van SVM gewerkt. SVM 
stond op 2-0 door twee persoonlijke 
fouten. Een grote nederlaag hing even 
in de lucht, maar SVM herstelde zich 
goed en was de rest van de wedstrijd 
beslist niet de mindere van TOV.

Veerkracht
SVM veerde op toen Sjoerd Burgers 
in de 35ste minuut 2-1 maakte. Guus 
Verhoef gaf vanaf eigen helft een 
schitterende crosspass op Luuk Vos, 
die de bal doortikte aan de goed mee-
gelopen Burgers. SVM had nog voor 
rust de gelijkmaker kunnen maken. 
Henri Stone kon opnieuw na aange-

ven van Verhoef alleen op de keeper 
af, omspeelde die maar werd wat naar 
de buitenkant gedwongen. Met zijn 
slechte linkerbeen kon hij de bal niet 
in het lege doel krijgen.

Gelijkmaker
In de 7de minuut na rust kwam die 
gelijkmaker toch. Via Sjoerd Burgers 
kwam de bal bij Luuk Vos  die met 
een mooie lob de keeper van TOV 
het nakijken gaf. Een stunt hing in de 
lucht, want TOV, dat af en toe over de 
schreef ging met hard spel was zeker 
niet beter. Tweemaal werd er door een 
speler van TOV bewust nagetrapt, 
maar de scheidsrechter was de enige 
die dat niet had gezien. 

SVM met lege handen
Een gelijkspel was de terechte uitslag 
geweest, maar TOV trok de wedstrijd 
toch naar zich toe. In de 65ste minuut 
maakte de ploeg 3-2 en kort voor tijd 
werd het 4-2 ,omdat een speler van 
TOV volledig vrijstaand de bal uit 
een vrije bal over keeper Janssen kon 

koppen. TOV scoorde dus wel en dat 
is wellicht wel het verschil tussen een 
koploper en een middenmoter. SVM 
kreeg grote kansen. Luuk Vos vergat 
vrij voor de keeper een hoek uit te 
zoeken en de ingevallen Wouter van 
der Linden wist op korte afstand van 
het doel de lat te raken. De Maartens-
dijkers gingen dus met lege handen 
naar huis waar een punt toch wel 
verdiend was geweest.

Zaterdag uit tegen Jonathan
Aanstaande zaterdag uit tegen 
Jonathan achter het slot in Zeist. Een 
goed resultaat is nodig om niet in de 
lagere regionen van de 3de klasse 
te komen. Het zal niet gemakkelijk 
worden in Zeist, want Jonathan is in 
goede doen. In Maartensdijk bleef het 
gelijk. Het kan dus weer een span-
nende wedstrijd worden.

SVM onderuit tegen koploper
SVM heeft afgelopen zaterdag met 4-2 verloren van koploper TOV uit Baarn. De Maartensdijkers waren 

gelijkwaardig maar verzuimden te scoren.

Tweemaal Zes verliest topper 
tegen Groen Geel

Na negen gespeelde wedstrijden konden de korfballers van 
Tweemaal Zes goede zaken doen in de overgangsklasse D. 

Met twee punten voorsprong op runner-up Groen Geel kon in de
tiende speelronde tegen deze concurrent in een direct duel een gat 
van vier punten geslagen worden. De wedstrijd in Wormer werd 

eerder al gewonnen met 13-14.

In een geweldige ambiance - een volle sporthal de Vierstee - met twee mas-
saal in clubkleuren gehulde supportersscharen vond deze wedstrijd plaats. 
De beginfase van de wedstrijd was duidelijk voor de bezoekers. De ploeg 
uit Wormer opende dan ook de score: 0-1. Tweemaal Zes oogde onrustig 
en deed aanvallend weinig tot niets, waar het normaal zo goed in is. Er was 
geen rust in de opbouw, te veel spanning en te weinig reboundkracht. Deze 
factoren deden de Maartensdijke aanvallen continu in een vroeg stadium 
afbreken. Groen Geel daarentegen maakte ook fouten, maar speelde net 
wat slimmer, gecontroleerder en oogde bij vlagen gehaaider in de duels. De 
bezoekers liepen uit naar een 2-5 voorsprong en met rust stond er een 4-7 
ruststand op het scorebord.

Na de rust opende Groen Geel wederom de score (4-8). Tweemaal Zes 
scoorde direct tegen: 5-8. Op dat moment zou een inhaalrace ingezet kun-
nen worden, maar opnieuw ontstond een opéénstapeling van fouten aan 
Maartensdijke zijde. Groen Geel bleef kalm en bouwde langzaam aan een 
riantere voorsprong. De aanvallen van Groen Geel waren dynamischer en 
met name de schotkracht van het vrouwenkwartet bleek goed. Een kleine 
tien minuten voor tijd stond er een 8-14 tussenstand op het scorebord. Even 
daarvoor was Groen Geel-speler Jordi Kok met direct rood naar de kant 
gestuurd na een schoppende beweging. De eigen aanhang bleef achter de 
ploeg staan, maar het mocht niet meer baten. Groen Geel speelde de wed-
strijd professioneel uit en trok uiteindelijk verdiend aan het langste eind. 
Eindstand: 9-14.

Deze uitslag houdt voor Tweemaal Zes in dat zij de koppositie nu delen met 
Groen Geel, gevolgd door LDODK op één punt. Volgende week gaat Twee-
maal Zes om 13.50 uur op bezoek bij het Groningse Hoogkerk. Eerder dit 
seizoen won Hoogkerk in Maartensdijk, waardoor Tweemaal Zes gebrand 
zal zijn deze eerder geleden nederlaag recht te zetten.

In een volle Vierstee gelukte het TZ niet om de nummer twee, Groen Geel 
te verslaan. De ploeg uit Wormer ging er dankzij een 9-14 overwinning met 
de punten vandoor. (foto Jeroen Kemp)

Deze wedstrijd liet ook weer zien 
dat het basisniveau van het team 
steeds hoger komt te liggen. Tegen 
alle hooggeklasseerde tegenstanders 
speelt het team goede wedstrijden, zo 
ook tegen Voleem. De eerste set kende 
een flitsende start van Salvozijde. 
Voleem werd overklast en wist niet 
wat er gebeurde. In de uitwedstrijd 
was Voleem nog duidelijk de sterkste, 
maar dat was nu anders. Aanvallend 
speelde Salvo zeer sterk op het goede 
spel verdelen van Marlyn van Gool. 
Met name Nienke Dalmeijer en Marit 
van Ee sloegen vele punten binnen. 
De eerste set ging naar Salvo met 
25-15. De tweede set vond Voleem 
zijn draai en speelde ijzersterk. De 
rollen waren omgedraaid. Vooral door 

het midden kon de tegenstander veel 
scoren. Salvo werd overdonderd en 
verloor de set met 15-25. 

Vanaf de derde set werd het een echte 
wedstrijd. Salvo stelde zich beter in 
op de tegenstander en presteerde ver-
dedigend en blokkerend veel beter 
dan de voorgaande set. Daardoor was 
er minder druk op het team en werd er 
weer veel beter aangevallen. Vooral 
Suzanne Blaak blonk uit in zowel 
de derde als de vierde set. De derde 
set werd door Salvo gewonnen met 
25-22. De vierde set was bloedstol-
lend spannend. Beide teams speelden 
vol op de winst. Voleem wist deze set 
te winnen met 28-30. In de beslis-
sende vijfde set had Voleem tot de 

setwissel op 6-8 het beste van het 
spel. Daarna zette Salvo een tandje 
bij gaf ineens zoveel druk en aanvals-
kracht dat Voleem werd weggespeeld. 
Helaas raakte Suzanne Blaak op 14-9 
ernstig aan haar duim geblesseerd 
en kon niet verder spelen. Dit gaf de 
nodige onrust bij Salvo, maar geluk-
kig werd de set met 15-13 gewonnen. 
Suzanne Blaak is zeker een maand 
uitgeschakeld.

Inmiddels staan de meiden op de 
zesde plaats. Vrijdag spelen de dames 
tegen Unicornus in Bunschoten. Een 
team met 1 punt minder. Dat wordt 
een spannende wedstrijd vooral nu 
een van de beste aanvalsters niet 
beschikbaar is.

Belofteteam Salvo 
vloert kampioenskandidaat

De dames van Salvo hebben in een kampioenskandidaat Voleem met 3-2 verslagen. In een spannende wed-
strijd waarin beide teams elkaar niet veel toegaven wist Salvo de spannende vijfde set winnend af te sluiten. 

4-0 zege Salvo dames 1
Salvo dames 1 heeft het gehele seizoen pas één keer verloren. Hierdoor 
staan zij nu eerste op de ranglijst. Wel is het zaak om alle punten te blijven 
pakken en niet hier en daar punten weg te geven. Dit was de laatste twee 
wedstrijden het geval en dat was Salvo beu. Want hierdoor zouden ze het 
aan het eind van het seizoen nog moeilijk voor zichzelf kunnen maken als 
de nummer twee wel alle punten blijft pakken.

Omniworld mocht het zaterdag opnemen tegen de Salvodames. Zij staan 
zevende op de ranglijst maar moeten zeker niet onderschat worden. Salvo 
kon niet gelijk al in de eerste set direct een stempel op de wedstrijd druk-
ken. De scherpte zat er nog niet echt in en hierdoor kon Omniworld nog 
aardig wat punten maken. Gelukkig wist Salvo aan het langste eind te trek-
ken en zo de eerste set binnen te halen.

Waar het de eerste set zo moeizaam ging met Salvo, zo gemakkelijk werd 
het de Salvodames de tweede en derde set door Omniworld gemaakt. 
Met name de service van Salvo wist Omniworld niet goed te verwerken. 
Zodoende kon Salvo gaan aanvallen en begon het spel te lopen. Zo werd de 
tweede en derde set vrij gemakkelijk door Salvo gepakt.
De laatste set kwam Omniworld nog aardig terug en moest Salvo weer wat 
extra gas geven. Met de nodige vechtlust en een harde en geplaatste service 
van Femke Dijkstra werd de vierde set door Salvo gewonnen en werden er 
vijf punten in huis gehouden. 

Yoga
Ieder maandag- en woensdagochtend 
is er yoga in buurthuis ’t Hoekie. Hier 
komt u tot rust en leert u ontspannen. 
Het praktische doel is u soepel en 
jong te houden! Er zijn nog enkelen 
plaatsen vrij op de woensdag van 
10.30 uur tot 11.30 uur! Voor 12 les-
sen zijn de kosten 51 euro. Instappen 
is mogelijk. Voor meer informatie: 
Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C 
Asserweg 2, tel. 030 2201702, e-mail 
info@hoekie.nu. 



MSN cursus voor ouders 
Zelf niet groot geworden met internet en MSN, maar wel chattende kin-
deren thuis? U begrijpt niet hoe het werkt, maar wilt het wel graag weten? 
U bent niet de enige! Daarom starten we met een MSNcursus voor ouders/
opvoeders, die willen leren msn’en om te begrijpen waar hun kinderen mee 
bezig zijn. Ervaring met computers is handig, maar niet noodzakelijk. 

In zes lessen leert u in een ontspannen sfeer zoveel over praktijk en techniek, 
dat u er zelfstandig mee verder kunt. Daarnaast zijn er drie cursusbijeen-
komsten waarin met een maatschappelijk werkende van Vitras van gedach-
ten gewisseld kan worden over de vragen waar ouders van internettende 
tieners mee te maken krijgen; de onderwerpen worden in overleg bepaald. 
De cursus bestaat uit 9 bijeenkomsten die op woensdagavond plaatsvinden 
van 19.30 tot 21.30 uur. Tijdens schoolvakantie is er geen les. Kosten, inclu-
sief cursusmateriaal, bedragen 69 euro (met U-pas 51,75 euro). Er wordt 
gestart bij voldoende aanmeldingen bij Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C 
Asserweg 2, tel. 030 2201702, info@hoekie.nu www.hoekie.nu.

Uit de nog uit te geven bundel 'Wervelingen' van Anke Beer

chatsessie

Virtuele vrienden
verzamelen te elfder ure

vol verlangen
en verwachting…

de avond is nog jong.

Op zoek naar (wat)
menselijke warmte

uit een hoekige computer.
Vlugge vingers maken

gevoelens zichtbaar voor 
een verlangende ontvanger.

Elkaar gevonden?

Begrip en openheid
 in volledige anonimiteit
zonder gezichtsverlies.

Ze slapen minder,
de chatters,

maar wel met een glimlach 
om de mond.

Later:
De rekening van de 

telefoonmaatschappij
brengt ze keihard terug

in de realiteit.
Paniek!

Kunnen de mensen
in deze samenleving
zich nog wel warmte 

permitteren?

Menselijkheid is misschien
nog nooit zo kostbaar

geweest.
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U bent hier 
écht thuis

In onze gezellige Bistro bent u van 
harte welkom voor een sfeervol 
diner. Ook verzorgen wij feesten 

en partijen voor groepen 
tot 40 personen.

Gezelligheid hoeft niet 
duur te zijn!

3-gangen keuzemenu

€  15,-
Tevens verzorgen wij ook koude/warme 

buffetten. Bij ons of bij u thuis.

Openingstijden:
Woe. en don. van 16.00 - 22.00 uur

Vrij. en zat. 16.00 - 23.00 uur
Zondag 15.00 - 22.00 uur

www.bistrodeegelshoek.nl 

Graaf Floris V weg 32
Hollandsche Rading
Tel: 035 - 577 3002

4 stuks van 3.09 voor   2,49
Alleen al voor de prijs

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

        Verse
Tompoucen

Het initiatief voor het plaatsen van 
de paal komt van de familie Post, 
die naast boerderij Vredestein woont. 
De familie bedacht in overleg met 
buurtbewoners een plan om passanten 
informatie te geven over de hoogte 
van het komende project ‘Plan Vre-
destein’. De hoogte van dat gebouw 
van veertig meter lang en achttien 
meter breed, met daarin zestien star-
terwoningen, wordt bijna twaalf 
meter. Zolang er nog geen vergunning 
is verleend kunnen bestaande teke-
ningen ook nog worden veranderd. 
Mogelijk wordt het pand zelfs nog 
hoger als vóór het bouwen eerst de 
grond moet worden opgehoogd.

Een aantal sterke mannen heeft na 
het overleg vrijdagavond in een half 
uur de paal opgezet en grondig en 
veilig verankerd. Op de aangebrachte 
tekst staat met grote rode letters: 
‘WERKELIJKE HOOGTE NIEUW-
BOUW’.

Ontmoedigingsbeleid
‘Ons probleem is’, zegt mevrouw 
Post, ‘dat door de hoogte van het 
pand tot in de loop van de middag het 
zonlicht voor ons verdwijnt. Dat is 
een ramp voor onze tuin. Wij hebben 
met de geplaatste paal heel nauw-
keurig gemeten hoe de schaduw valt. 
Dat betekent dat we van september 
tot omstreeks maart helemaal geen 
zonlicht meer in huis hebben. En als 
de boerderij ook nog wordt verlengd, 
duurt de zonloze periode nog langer. 

De zon hebben we de hele winter 
nodig voor onze tuin. Wij verbou-
wen onze groente waarvan we met 
ons tienen het hele jaar leven. Hoog 
zomer komt de zon wel hoger maar 
dan is de groeitijd in de tuin voor-
bij. Kwamen ze van SSW nou maar 
eens praten. Misschien zouden ze dan 
inzien dat dit zo niet kan. Maar dat is 

nooit gebeurd. Van gemeente, SSW 
en andere betrokkenen komt geen 
duidelijkheid.’
Ook andere omwonenden maken 
melding van contactproblemen met 
de gemeente over deze zaak. Er wordt 
gesproken over vertraging en de ver-
denking van een ontmoedigingsbe-
leid.

Vervolgactie protest bouwplan Vredestein
door Kees Pijpers

Vorige week vrijdagavond is er in de voortuin van boerderij Vredestein aan de Dorpsweg in Maartensdijk 
een bijna twaalf meter hoge paal met tekst opgezet. De paal geeft de hoogte aan van de geplande bouw van 

een pand achter de boerderij. Voor de naaste buren zal een groot deel van het jaar de zon niet meer schijnen.

Dit tweede gesprek met de eerste 
burger van deze gemeente gaat over 
onderwijs, geluidshinder, adviesor-
ganen en sport. Het onderdeel over 
onderwijs is opgenomen bij de Werk-
plaats Kindergemeenschap. Gerritsen 
noemde het een uitstekende school 
'waar geen paardendekens meer voor-
komen'. Over het overschot aan leer-

lingen van buiten de gemeente bij het 
basisonderwijs vertelt hij dat er over-
leg is met omliggende gemeenten. 
 
Lawaai
In de tuin van de voorzitter van de 
Stichting Stop Geluidshinder Maar-
tensdijk in Groenekan is ook een deel 
opgenomen. Het wegverkeer op de 

A27 is daar duidelijk te horen. Op een 
laantje bij het veld van hockeyclub 
Voordaan, waar het verkeerslawaai 
ook te horen is, vormde de SSGM een 
bruggetje naar (andere) adviesorga-
nen binnen de gemeente. Het gesprek 
ging daarna over op het onderwerp 
deregulering. Aan de rand van het 
hockeyveld is als laatste over sport in 
de gemeente De Bilt gesproken. 
De volledige uitzending is te zien op 
woensdag 20 februari vanaf 19.00 uur 
en wordt elk uur herhaald tot in de 
kleine uurtjes. Op zondag 24 februari 
a.s. wordt het programma herhaald op 
corresponderende tijden [HvdB].

Groenekan locatie bij gesprek 
met burgemeester 

Vorige week zijn de opnamen gemaakt voor de tweede van in totaal 4 gesprekken, die Vierklankverslaggever 
Guus Geebel voert met burgemeester Arjen Gerritsen en die in de maanden januari tot en met april 2008 

op RTV De Bilt worden uitgezonden.

Aan de rand van het hockeyveld is als laatste over sport in de gemeente 
De Bilt gesproken. 

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
14-2

Do.
21-2

9,75

9,50

Varkenshaas met 
Stroganoffsaus

Claressefilet met botersaus

Woe.
13-2

Woe.
20-2

9,95

9,95

Gevulde kwartel 
met portsaus

Kalfsrib-eye met pepersaus
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