
Het programma stond onder lei-
ding van Ebbe Rost van Tonningen, 
voorzitter van de werkgroep Duur-
zaamheid. Sprekers waren achter-
eenvolgens medeorganisator Désirée 
Schmalschläger, Remco den Besten, 
directeur sector Weer van het KNMI, 
Bram van de Klundert, secretaris van 
de VROM-raad en Klaas van Egmond, 
hoogleraar Geowetenschappen en ex-
directeur Milieu- en Natuurplanbu-
reau van het RIVM. Verder waren 
er interviews met Gerard Smakman, 
senior adviseur bij de Grontmij en Ad 
van Zijl, directeur van de Woonstich-
ting SSW.

Al Gore
‘Het begrip duurzaamheid.overstijgt 
partijpolitieke belangen in deze 
gemeenteraad’, zegt Désirée Schmal-
schläger. ‘De aarde en de natuur heb-
ben we in bruikleen. Duurzaamheid 
gaat over hier en elders en over nu 
en later.’ Zij noemt drie rollen die de 
gemeente heeft bij duurzame ontwik-
keling. Duurzaam beleid maken, voor-
waarden scheppen voor burgers en 
bedrijven en zelf het goede voorbeeld 
geven. ‘Duurzaamheid is verweven 
met alles wat we doen. We moeten er 
gezamenlijk inhoud aan geven’, aldus 
Désirée Schmalschläger. 
‘Een duurzaam KNMI voor een 
duurzaam De Bilt’, zegt Remco den 
Besten in zijn bijdrage. Hij consta-

teert dat Al Gore de wereld wakker 
geschud heeft. Den Besten vindt dat 
De Bilt de kennisinstituten, op wat 
hij de duurzaamheidsas noemt, moet 
koesteren. ‘De kennisinstituten bin-
nen de gemeente bieden een groot 
voordeel. Wie niet groot is, moet 
groot denken. Gaat De Bilt voor een 
nieuwe strategie en durft de gemeente 
de discussie aan te gaan, en wat kan 
het KNMI concreet voor De Bilt 
betekenen’, vraagt Den Besten zich 
af. In het gebouw van het KNMI zijn 
heel veel duurzaamheidsmaatregelen 
genomen. Er is bijvoorbeeld geen 
airconditioning.

Duurzaamheid is samenhang 
Bram van de Klundert houdt een 
filosofisch verhaal. Hij noemt een 
filosofische insteek van belang voor 
een duurzame ontwikkeling. ‘Plato 
constateerde al het gebrek aan visie.’ 
Hij geeft voorbeelden uit de geschie-

denis die van invloed zijn geweest 
op verschillende situaties. Het begrip 
duurzaamheid vindt hij verhullend. 
Conflicten noemt hij contraproductief 
voor duurzame ontwikkelingen. Voor 
De Bilt is de vraag: ‘Wat willen we 
zijn in De Bilt.’ Van de Klundert vindt 
de structuurvisie en wat daarin komt 
te staan daarbij van groot belang.
‘Duurzaamheid is samenhang. Waar 
samenhang verloren gaat ben je ook 
duurzaamheid kwijt’, zegt Klaas van 
Egmond in zijn bijdrage. Hij maakt 
een onderscheid in economische, eco-
logische en sociaal-culturele duur-
zaamheid. Verder constateert hij dat 
waar beschaving voorbijkomt je de 
helft van de natuur kwijt bent. De 
ruimtelijke ordening wil Van Egmond 
op grotere schaal bezien. Hij adviseert 
daarom aan te dringen op een samen-
hangend plan voor een groter gebied 
dan dat van de gemeente. De tijd van 
de terugtredende overheid vindt Van 

Egmond achterhaald. ‘Duurzaamheid 
is je voegen in een groter geheel. Het 
is een vergissing te denken dat je het 
alleen wel kunt.’ 

De gemeente aan zet
Bij de interviews met Gerard Smak-
man van de Grontmij en SSW-direc-
teur Ad van Zijl worden de varianten 
die je in duurzaamheid kunt aan-
brengen duidelijk. De Grontmij is 
een beursgenoteerd bedrijf dat vooral 
technische oplossingen nastreeft. Voor 
de SSW zijn naast aanpassingen aan 
het woningbestand ook de sociaal-

culturele aspecten van duurzaamheid 
belangrijk. De heer de Vos, lid van de 
Ouderenraad, legt bij de discussie de 
nadruk op het opraken van de fossiele 
brandstoffen en wat dan de alternatie-
ven moeten zijn. Aan het slot van de 
bijeenkomst krijgt wethouder Arie-
Jan Ditewig van Désirée Schmal-
schläger, behalve de Nota duurzame 
ontwikkeling, een stokje aangeboden 
als symbool dat het college nu aan zet 
is. De wethouder is blij met de aanzet 
die hem is geboden en noemt het een 
goede opmaat naar goed duurzaam-
heidsbeleid.

Duurzaamheid leeft in gemeente
door Guus Geebel

De grote opkomst bij de presentatie van de Nota duurzame ontwikkeling op woensdag 26 maart in de 
Mathildezaal van het gemeentehuis geeft aan dat het onderwerp enorme belangstelling heeft.  

De gemeenteraadslieden Ebbe Rost van Tonningen en Désirée Schmalschläger hadden een programma 
met indrukwekkende sprekers samengesteld. Aan het slot van de bijeenkomst ontving wethouder Arie-Jan 
Ditewig van Schmalschläger de duurzaamheidsnota met speerpunten. Ditewig ziet de nota als een opmaat 

naar een beleidsvisie die de gemeente ontwikkelt. Het smartlappenkoor Sterk Spul uit Maartensdijk zorgde 
voor een zeer gewaardeerd intermezzo.
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NELLEKE ALBERS
MAKELAARDIJ O/G B.V.

DORPSWEG 158  MAARTENSDIJK 

TEL. 0346-213446 Ook buiten kantoortijden

www.nellekealbers.nl

DE JONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

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

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

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

voor scherpe prijzen: kortingen tot 60 %!

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

van 12.00 tot 17.00 uur

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

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

Parkeren voor de deur.

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

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Rijbewijs vooR pRivé  
of weRk snel nodig?

www.rijbewijsservice.nl
t. 0900 20 20 778 (€ 0,20 p/min) of SMS 4477 RSN GRATIS

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

OOSTVEEN B.V.
Schildersbedrijf – Sedert 1920 

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

DE KUNST VAN VAKWERK

oostveen.westbroek@xs4all.nl

Smartlappenkoor Sterk Spul zorgt met een aangepast programma voor de 
vrolijke noot. 

Wethouder Arie-Jan Ditewig ontvangt de Nota duurzame ontwikkeling van 
Désirée Schmalschläger



In de week van 6 t/m 12 april 
zal er in alle kernen van deze 
gemeente gecollecteerd worden 
voor de gehandicaptensport. Met 
het geld uit de collecte wordt 
gezorgd, dat meer gehandicapte 
mensen kunnen sporten. 
Er wordt geld beschikbaar gesteld 

aan sportclubs om speciaal sport-
materiaal aan te schaffen en toer-
nooien en evenementen worden 
gefinancierd. Sportclubs worden 
met de opbrengst ook geholpen 
om bouwkundige voorzieningen 
m.b.t. de gehandicaptensport te 
kunnen financieren.
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P.K.N. - Ontmoetingskerk  
Maartensdijk 

6 april - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

6 april - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
5 april - 19.00 uur en 

6 april - 10.30 uur
Eucharistieviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente  
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
6 april - 10.30 uur

Drs. J. Bouma, Bilthoven

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

Ds. C. Hoogerwerf, Groenekan

Hersteld Hervormde Kerk  
Groenekan

Groenekanseweg 32 (De Nije-
poortschool)

6 april - 10.30  en 18.00 uur
Kand. C. Klok, Rijnsburg

Ned. Ger. Kerk Westbroek
6 april - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

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

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

Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

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

6 april  - 10.00 uur
Ds. Joz. A. de Koeijer, Ermelo

6 april - 18.30 uur
Ds. G.H. Kruijmer

Onderwegkerkje Blauwkapel
6 april - 9.30 en 10.30 uur

Prof. Dr. M. Brinkman
Oecumenische dienst

Workshops Stichting Bodhisattva
De Stichting Bodhisattva geeft twee 
maal per jaar een workshop in de 
Vrije school, Weltevreden 6 te De 
Bilt. Hierin worden door mevrouw 
Dorien Quik diverse onderwerpen 
over het boeddhisme behandeld, 
waarbij de deelnemers ook de ruimte 
krijgen om het geleerde direct in de 
praktijk te kunnen toetsen.

Workshop ‘De 21 Tara’s vindt plaats 
in het weekend van 5 en 6 april beide 
dagen van 10.00 tot 16.00 uur. De 
moeder van alle Boeddha’s, de Groe-
ne Tara, wordt ook wel uitgebeeld 
met 21 andere Tara’s om haar heen. 
Deze 21 Boeddhavormen vertegen-
woordigen allemaal aspecten van de 
verlichte geest. Omdat wij, gewone 
mensen, ons bevinden in de relatieve 
wereld, is onze geest opgedeeld in 
vele facetten. Binnen de boeddhis-

tische filosofie wordt deze versplin-
tering van de geest, de relatieve of 
geconditioneerde geest genoemd. 
Het boeddhisme echter gaat uit van 
de absolute, ongedeelde, zuivere, ver-
lichte geest. Omdat deze ongedeelde 
geest voor ons niet te begrijpen is, 
geeft het boeddhisme vele boeddha-
vormen om alle aspecten van het licht 
aan ons te verduidelijken.
Door het uitoefenen van eenvoudi-
ge praktijkgerichte oefeningen gaat 
men in deze workshop dieper ken-
nis maken met deze verschillende 
groepen van Tara’s. Daarnaast zullen 
begeleide meditaties ervoor zorgen 
dat het geleerde een onderdeel van de 
geest wordt zodat het ook in het dage-
lijkse leven kan worden toegepast.
Verdere informatie: www.stichting-
bodhisattva.eu of tel. 06 28373039 of  
06 28465083.

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Chr. begrafenisverzorging 
De Bruijn 

Kerkdijk 98  3615 BH Westbroek  

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

Groenekan, Westbroek, De Bilt en omgeving.

Centraal tel: 0346 281 711
Dag en nacht bereikbaar

Geen crematie

‘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

“De laatste periode van je leven 
door te kunnen brengen in je  
eigen vertrouwde omgeving; dáár  
afscheid kunnen nemen en dáár  
sterven is vaak de stille wens  
van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide  
vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan,  
Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 
aanvragen van hulp:
Coördinator
Aline Lindner
tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

Dankbaar voor alles wat zij in haar liefdevolle en toegewijde leven voor ons 
betekende, geven wij  kennis van het overlijden van ons aller 

 Francisca de Bouter
 

in de leeftijd van 87 jaar. 
  

Francisca voelde zich zeer betrokken bij de 
natuur en het lot van de dieren.

   Els de Bouter

   Henny Hensbroek

   Hanneke de Bouter
   Annemarie, Otto

   Meïra en Phil Smith - de Bouter
   Marlon, Inge

   Peter en Annemieke de Bouter
   Steven, Lotte

   Jerome en Jane de Bouter
   Willow

Utrecht, 27 maart 2008

Correspondentieadres: 
Hanneke de Bouter
Maertensplein 58

3738 GL  Maartensdijk

De crematieplechtigheid heeft heden plaatsgevonden in het crematorium Den 
en Rust te Bilthoven.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
N.a.v. en vervolg op ‘Mopper’ van 26 maart over het ingooien van school-
ruiten.
In ons dorp weten we veel van elkaar en we zien en horen een hoop. Ande-
ren weten soms meer van ons dan we van onszelf weten.. Wat ik dan vreemd 
vind is dat niemand ziet of hoort dat er ruiten worden ingegooid. 
Zijn we vergeten dat we 112 kunnen bellen? Dan kunnen we tenminste 
hopen dat oom agent komt opdraven. We kunnen beter letten op geteisem 
en daar iets tegen ondernemen, dan gluren wat voor auto er nu weer voor 
iemands deur staat.

Fre Pijpers, Maartensdijk

In de Woudkapel
In de cyclus Zielsverwanten spreekt Dr. Annine van der Meer over Sophia. 
Ooit hebben vroege christenen haar gekend als ‘Echtgenote van God’. In de 
Nag Hammadi geschriften treft men haar nog aan in deze oosterse en oud-
christelijke glansrol. Deze avond geeft een hernieuwde kennismaking met 
Sophia en haar verborgen symbooltaal. Mevr. van der Meer is godsdiensthis-
toricus en theoloog. Datum en plaats: donderdag 10 april van 20.00 tot 22.00 
uur in De Woudkapel, Beethovenlaan 20 te Bilthoven. De toegang is vrij; er 
is een collecte bij de uitgang. Zie ook www.woudkapel.nl

Ontmoetingsdienst
Vrijdag 4 april a.s. wordt er in de recreatieruimte van Dijckstate weer een 
ontmoetingsdienst gehouden, waarin ds. R. Alkema de voorganger is en de 
muzikale begeleiding in handen is van pianiste mevr. H. Verweij. Na afloop 
is er gelegenheid elkaar met koffie te ontmoeten. De aanvang is om 19.30 
uur. Voor vervoersvragen: Jan Grootendorst, tel. 0346 212904.

Collecteweek Fonds Gehandicaptensport

Bijeenkomst Humanistisch Verbond
Donderdag 3 april organiseert Het Humanistisch Verbond in deze regio een 
bijeenkomst in Restaurant De Biltsche Hoek , waar filosoof Floris van den 
Berg een voordracht zal houden met als thema: Moreel Esperanto: moreel en 
politiek secularisme. De aanvang is 20.00 uur aan de Holle Bilt 1 te De Bilt.
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advertentie

Nota Economisch Beleid 2020
unaniem aanvaard 

door Guus Geebel

‘Het lijkt wel of we de nota golfbaan Maartensdijk hier behandelen’, verzucht portefeuillehouder Arjen 
Gerritsen tijdens de behandeling van de nota Economisch Beleid 2020 op 27 maart in de gemeenteraad. De 

eventuele aanleg van een golfbaan nam in het debat dan ook veel tijd in beslag. Omdat de burgemeester 
portefeuillehouder Economische Zaken is, nam vice-voorzitter Désirée Schmalschläger de leiding van de 

vergadering bij dit agendapunt over. 

De raadsfracties hebben over het alge-
meen waardering voor de nota. ‘Het 
interactieve proces is naar onze over-
tuiging naar volle tevredenheid verlo-
pen’, zegt Pieter van Maaren (CDA). 
Ebbe Rost van Tonningen (ABBB) 
mist de middelen en de dwarsverbin-
dingen. Johan Slootweg (SGP) mist 
aandacht voor het midden- en klein-
bedrijf. Nico Jansen (ChristenUnie) 
is blij met de nota maar mist diepte. 
Anne de Boer (GroenLinks&PvdA) is 
tevreden met de nota en complimen-
teert het college. Maaico Maarsen 
noemt de nota een verplicht num-
mer op weg naar de structuurvisie. 
Anne Doedens (VVD) vindt dat de 
nota door de burger begrepen moet 
worden. Hij noemt het een uitstekend 
stuk. Rens Kersten (D66) maakt zich 
zorgen over de voortgang. Zijn fractie 
is niet gerust op de keuze voor selec-
tieve groei. 

Visie
Portefeuillehouder Gerritsen is blij 
met reacties van de fracties. Hij 
schetst vervolgens op welke wijze de 

economische visie tot stand gekomen 
is. ‘Deze nota gaat niet over geld. 
Het is het begroten van een visie.’ 
Hij noemt een van de functies van 
de nota de signaalfunctie. ‘Je geeft er 
als gemeentebestuur mee aan dat de 
werkgelegenheid en de bedrijvigheid 
in deze gemeente je ter harte gaan. 
Met deze nota legt de raad zich vast. 
Het schept kaders, doe je dat niet, dan 
ga je zwabberen.’ Een andere functie 
van de nota is de hier aanwezige 
bedrijvigheid dienstbaar maken aan 
de positie van de gemeente. ‘We zijn 
een gemeente die er toe doet in het 
Utrechtse. Dat moeten we ook over 
onze gemeentegrenzen heen uitdra-
gen.’ 

Wijzigingen
De nota wordt uiteindelijk gewijzigd 
aangenomen. Een wijzigingsvoor-
stel, ingediend door Maaico Maarsen 
van de SP, krijgt raadsbrede steun. 
In het amendement vervalt de naam 
Maartensdijk waar het gaat om een 
golfbaan met conferentiecentrum. Op 

andere plaatsen in de nota waar in dit 
verband Maartensdijk staat, wordt de 
naam vervangen door de gemeente 
De Bilt. In de toelichting van het 
amendement staat: ‘Opnemen van 
een golfbaan met de locatie Maar-
tensdijk in de nota loopt vooruit op de 
resultaten van het lopende onderzoek. 
Gezien de actuele discussie over het 
onderwerp leidt het opnemen alleen 
tot onduidelijkheid en onrust’. 

Motie
Een motie van Pieter van Maaren 
(CDA) krijgt steun van de gehele 
gemeenteraad. Ook het college steunt 
de motie. In de motie worden B en 
W verzocht een Plan van Aanpak 
op te stellen, gericht op het creëren 
van een ruimtelijk en economisch 
strategisch kader voor de periode 
tot 2030. Gemeenteraad, burgers en 
maatschappelijke organisaties dienen 
voldoende inbreng bij het opstellen 
van het Plan van Aanpak te krijgen. 
In de eerste helft van 2009 moet dit 
klaar zijn.

Portefeuillehouder Arjen Gerritsen gaat in op de opmerkingen van de raad.

Indonesische middag en avond
in Dijckstate

Vrijdag 28 maart was Dijckstate voor één dag omgetoverd tot een tropisch 
paradijs. De SWO locatie Maartensdijk had een fraai programma georgani-
seerd waaraan maximaal zestig mensen konden deelnemen. Er waren meer 
aanmelders, maar die moesten helaas teleurgesteld worden. 

Tijdens het middagprogramma werden in de zaal, die opgesierd was met 
voorwerpen uit Indonesië, twee films vertoond. Het avondprogramma 
bestond uit een sfeervol Indonesisch diner, afgewisseld met optredens van 
de Balinese danseres Ni Wayan Sukerti [GG].

De organisatoren van de Indonesische middag en avond, Addy Warmer-
dam en Gerard Mulder.

Ze maakten het waar!
Het bestuur van de Maartensdijkse muziekvereniging Kunst en Genoegen 
beloofde vooraf een muziekstijl die meer van deze tijd zou zijn. Ze maakten 
het jl. vrijdag tijdens hun jaarlijks concert volledig waar. Met o.a. burgemees-
ter Arjen Gerritsen als toehoorder speelden de muzikanten stukken als ‘Sater-
night Fever’ en het snelle ‘Lord of the Dance’. Het leerlingenorkest speelde, 
enigszins ondersteund, March Along, Beetle Blues vlot door. 
De medewerking van dansers van Gymma en van Joyce Geurtsen pasten goed 
in het geheel. Ook de slagwerkgroep liet met Bongo Solereo horen welke 
mogelijkheden er allemaal wel zijn. Slagwerkinstructeur Jan van der Lienden 
was tevreden met het optreden van zijn leerlingen. Het bestuur van Kunst en 
Genoegen hoopt dat de nieuwe weg die is ingeslagen ook plaatselijke muzi-
kanten, zowel jong als wat ouder, aan zal spreken. [MD]. 

Met eigentijdse muziek hoopt Kunst en Genoegen op nieuwe leden voor het 
orkest of de slagwerkgroep.

Muziek van Mozart

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 april geeft het muziekgezelschap ‘Vriendenkring” 
weer haar jaarlijks concert. Deze keer gaat het orkest op de Amerikaanse 
tour. De muzikanten proberen zich helemaal in te leven in de Amerikaanse 
stijl van musiceren. ‘Echter of wij als nuchtere Hollanders het temperament 
van de Amerikanen kunnen evenaren, dat is aan de bezoekers’, vermeldt het 
programmaboekje. Het is in ieder geval de moeite waard om dat eens te gaan 
onderzoeken. De jeugdafdeling, 10 mens sterk, werkt voor het eerst op deze 
avonden geheel zelfstandig mee. De uitvoeringen vinden als altijd plaats in 
het Dorpshuis van Westbroek aan de Prinses Christinastraat. Aanvang 20.00 
uur en de toegang is gratis. [MN]

Op zaterdag 5 april concerteert het symfonieorkest Camerata ’54 in Bilthoven. 
Ronald Hoogeveen en Francien Schatborn zijn solisten in Mozart’s Sinfonia 
Concertante voor viool, altviool en orkest.
Naast Mozarts prachtige soloconcert stáat een jeugdwerk voor blazers van 
Richard Strauss op het programma en de 6e symfonie van Johann Wilms, een 
Nederlandse componist van Duitse afkomst. Hij was zeer actief in het Amster-
damse muziekleven, schreef vele orkest- en kamermuziekwerken en won in 
1815 een eerste prijs met zijn melodie op het Wien Neêrlandsch bloed, dat tot 
1898 de Nederlandse nationale hymne bleef.
Het concert vindt plaats in de Noorderkerk, Laurillardlaan 6, Bilthoven op 
zaterdag 5 april, aanvang 20.15 uur. Kaartverkoop aan de kerk. Toegang 10 
euro, kinderen tot 12 jaar 5 euro. Voor nadere informatie: www.camerata.nl 
en tel. 030 2200715.

Vriendenkring op Amerikaanse tour

Onder deze titel tonen ruim 50 cursisten van de Werkschuit in het eerste 
weekend van april  hun werk. Zij hebben met elkaar gemeen dat ze allen 
een of meer cursussen volgen bij De Werkschuit in De Bilt op het gebied 
van beeldende kunst.  
De expositie toont een grote diversiteit in techniek, benadering en uit-
voering van twee- en driedimensionaal werk. Alle werken zijn niet eerder 
tentoongesteld en zijn veelzijdig, origineel en kwalitatief van hoog niveau. 
De expositie is een initiatief dat vanuit de cursisten is ontstaan en wordt 
omarmd door docenten en directie van De Werkschuit. Een deel van de 
geëxposeerde werken is ook te koop.
De expositie wordt geopend op vrijdag 4 april om 20.30 uur door burge-
meester Arjen Gerritsen en is voor het publiek geopend op zaterdag 5 april 
van 10.00 tot 17.00 uur en op zondag 6 april van 11.00 tot 15.00 uur in De 
Werkschuit, Beatrixlaan 1 te Bilthoven.

Werkschuitwerk

onze kwaliteits-garantie: 
niet goed, geld terug

hessenweg 183
telefoon 
030-2203813

www.slagerijvanloo.nl Info@slagerijvanloo.nl

KWALITEITSSLAGERIJ VAN LOO

onze kwaliteits-garantie: 
niet goed, geld terug

hessenweg 183
telefoon 
030-2203813
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Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

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

Kaiserbroodjes
4 + 1 gratis

Tompoucen
4 stuks voor € 5,-

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

Leuke sieraden 
en vrolijk 

gekleurde shawls

vanaf € 13,95

 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.

Kastanjetakken  10 voor  4,95
Tulpen  2 bossen  6,-
Hangviolen    3,95
Vergeet-mij-nietjes  5 voor  2,50

Diverse soorten groenteplanten

Strooi nu kalk (tegen mos)  5 kg  5,95

Landwaart Groente & Fruit
Al 20 jaar uw Versspecialist

Hollandse Komkommers .........3 voor 1,-

Hollandse Kropsla ...............2 voor 1,-

Witlof ......................... heel kilo 1,-

Hollandse Spinazie ..... zak 300 gram 0,69

Radijs .......................... bos 0,69

Bleekselderij ................. struik 0,99

Super Jonagold ................. kilo 0,99

De lekkerste Pruimen ..... 500 gram 1,49

Goudrenetten ................... kilo 0,99

Florida Grape-fruits ............ kilo 0,99

Kapucijnersschotel .......................

Aspergesschotel ..........................

Voorjaarsspaghetti .......................

Verse Aspergessoep ......................

Speciaaltje: Rabarber / Aardbei compote ........................ 1,98

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Gewassen

Dubbelrode

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

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

Donderdag = Piekendag

Vers van de Traiteur

200 gram

1,00

100 gram 0,69

100 gram 0,99

100 gram 0,79

literbak 3,95
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Na een zorgvuldig proces van vier 
jaar kwamen de besturen van de scho-
len tot het besluit om bestuurlijk te 
gaan fuseren. Nadat alle verenigin-
gen en stichtingen akkoord waren 
gegaan kon overgegaan worden tot 
het oprichten van de Stichting Delta.  

Delta staat voor veelstromenland. 
‘Onze stromen zijn verschillend van 
karakter, omvang en herkomst, maar 
in de richting zijn we verenigd.’ De 
Griekse hoofdletter Delta (een drie-
hoek) staat voor kracht en vooruit-
gang. De driehoek symboliseert ver-
der de drie richtingen waaruit de 
nieuwe stichting statutair bestaat en 
vooral hun onderlinge verbondenheid 
en aanhankelijkheid. 

Als beeldmerk gebruikt de stichting 
een samenstelling van drie gekleurde 
driehoeken.

Bestuur
Nu de Stichting Delta De Bilt is 
opgericht kunnen allerlei formele 
kwesties worden geregeld, zoals de 
aanvraag van een bestuursnummer 
bij het Ministerie van Onderwijs. Uit-
eindelijk zullen de activa en de pas-
siva van de bestaande stichtingen 
en verenigingen in hun geheel wor-
den overgedragen aan de Stichting 
Delta De Bilt. De verwachting is, dat 
alle formaliteiten aan het begin van 
het nieuwe schooljaar zijn afgerond. 
Zodra het kan worden daarna de 
resterende lege stichtingen en vereni-
gingen ontbonden. De stichting krijgt 
een bestuur dat bestaat uit ouders die 
een kind op één van de deelnemende 
scholen hebben. Het bestuur zal op 
hoofdlijnen besturen. In de praktijk 
betekent het vooral dat het bestuur de 
beleidskaders vaststelt waarbinnen de 
algemeen directeur kan handelen. Het 

bestuur houdt zich niet bezig met de 
uitvoeringspraktijk op schoolniveau. 
Dat is een zaak van de schooldirec-
teuren, onder leiding en verantwoor-
delijkheid van de algemeen directeur.

Directeur
De dagelijkse leiding van de school 
berust bij de schooldirecteur. Daarin 
verandert als gevolg van de fusie 
niets. De directeuren werken samen 
in het Deltaberaad, dat onder lei-
ding staat van de algemeen directeur. 
Martin van Veelen wordt algemeen 
directeur van de Stichting Delta. Hij 
gaat werken met een ruim mandaat 
van het bestuur. Guusta van Wijk 
wordt plaatsvervangend algemeen 
directeur. Zij zal Martin van Vee-
len bij diens afwezigheid vervangen. 
Martin van Veelen en Guusta van 
Wijk genieten het volle vertrouwen 
van de gezamenlijke schooldirecteu-

ren. De directeuren worden adminis-
tratief en in de beleidsvoorbereiding 
ondersteund door het Deltakantoor. 
Er wordt gezocht naar een werkplek 
in het gebouw van De Regenboog. 
Daar zal naar verwachting ook Martin 
van Veelen als algemeen directeur 
zijn basis krijgen. Ouders en leerlin-
gen zullen weinig merken van de ver-

anderingen. ‘Toch gaan we ervan uit, 
dat ouders en kinderen indirect pro-
fiteren van de besturenfusie. Al was 
het maar doordat de bedrijfszekerheid 
van de scholen gaat toenemen. De 
risico's waar we ook als scholen mee 
te maken hebben gekregen en nog 
meer gaan krijgen, kunnen zo beter 
gespreid worden.’

Bestuurlijke samenwerking Biltse scholen
door Guus Geebel

Notaris Karen Anne Hüpler kwam vrijdag 28 maart naar de Julianaschool in Bilthoven om de Stichting 
Delta De Bilt voor Primair Onderwijs formeel op te richten. In deze stichting werken de Martin Luther 

Kingschool, de Groen van Prinstererschool, De Poolster, De Rietakker, de Julianaschool, de Laurensschool, 
de Theresiaschool, de Michaelschool, De Regenboog en de Patioschool samen. De scholen die in de stichting 

opgaan behouden hun eigen identiteit, schoolteam, budget, sfeer en cultuur. 

De ondertekenaars van de stichtingsakte. V.l.n.r. Tiemen van der Worp, Eric 
Ippel, Magda Bouwer, Annemarie Hoornsman, Paul van den Heuvel, Guusta 
van Wijk, Rob van Maanen, Corry de Rooy, Ella Prins en Martin van Vee-
len.

In de ruime en gezellige koffieka-
mer van het verpleeghuis bevinden 
zich een tiental bewoners. Ze praten 
met elkaar en lezen een boek of 
krant. Personeel zorgt voor koffie en 
versnapering. Marijke Teipe van de 
cliëntenraad vertelt over het wande-
len met de bewoners: ‘Je moet eens 
weten hoe belangrijk het voor de 
bewoners is om even buiten te zijn. 
Veel van hen komen het huis niet 
uit. Krijgen niet eens bezoek. 
We zijn vorig jaar juni begonnen 
met een High Tea voor de bewo-
ners. Iedereen gezellig bij elkaar. 
Toen kwam het idee om ook te 
gaan wandelen. Sinds die tijd doen 
we dat op de laatste zaterdag van 
de maand. Er is een groep vrijwil-
ligers, die wandelt met bewoners 
in de rolstoel, terwijl bewoners die 
zelf wel kunnen lopen een helpende 
arm krijgen. Dat is een belangrijke 
activiteit. En als we terugkomen 
is er samen met de helpers koffie 
en thee. Dan komen ook de andere 
bewoners erbij. Ze zijn dan onder 
elkaar en dat is heel bijzonder. Je 
ziet ze opbloeien. Wij zouden nu 
best nog wat extra wandelaars kun-

nen gebruiken. Een tiental eigenlijk. 
Het kost die ene keer per maand 
maar weinig tijd maar je doet de 
bewoners er een geweldig plezier 
mee.’ 

Marijke Teipe bezoekt zelf regelma-
tig haar vader in het huis. Dat doet 
ook Caterina Dolce uit Bunschoten. 
Beide vaders gaan in de rolstoel met 
de dochters mee naar buiten voor de 
foto terwijl twee personeelsleden 
een extra handje te helpen.

Wandelen met mensen
door Kees Pijpers

De Vierklank ontving een persbericht van de cliëntenraad van Verpleeghuis Sint Elizabeth in Lage 
Vuursche. Het betrof de oproep aan vrijwilligers om bewoners van het huis behulpzaam te zijn met de 

maandelijkse wandeling. We gingen op bezoek.

Oproep
Wilt u meer weten of u 

aanmelden? 

Bel Marianne Woud, 
tel: 035 6668344, 
mailen kan ook: 

m.woud@beukenstein.nl . 
Mevrouw Woud is op dinsdag- 
en donderdagochtend aanwezig.

Maatschappelijke Stage en Uitje
Nog steeds zijn er activiteiten die voortvloeien uit de Beursvloer 2007. 
Onlangs hebben 130 leerlingen van het Groenhorst College in Maartensdijk 
hun maatschappelijke stagedag gehouden. De meeste leerlingen gingen op 
bezoek bij een verzorgingshuis in de buurt. Voor een klein deel van de leer-
lingen hield dat in dat ze voor de paasdagen een groep ouderen zouden helpen 
met het maken van paasstukjes op hun eigen school. De ouderen waren aan-
geschreven door de organisatoren van de Stichting Dag voor de Ouderen. In 
plaats van een hele dag weg is er dit jaar voor gekozen om een aantal kleinere 
uitjes te organiseren. [MD].

Maarten Melissen (links) en Michel Huigen (rechts), beiden wonend in Maar-
tensdijk, deden met plezier hun Maatschappelijke Stage

Eeuwelinge in Huize ‘t Oosten 
Vrijdag 28 maart vierde mevrouw Nieuwenhuizen-Lodden in Huize ‘t Oosten 
haar honderdste verjaardag. Burgemeester Arjen Gerritsen kwam haar daar 
feliciteren. Wilhelmina Engelina Nieuwenhuizen is in Hilversum geboren 
en heeft er de kweekschool doorlopen. Zij is echter niet lang onderwijzeres 
geweest. Na haar trouwen vertrok ze met haar man naar toenmalig Nederlands 
Indië. Daar werden ook haar beide kinderen geboren. In de oorlogstijd heeft 
het gezin in Australië gewoond. 
De echtgenoot van mevrouw 
Nieuwenhuizen is aan het begin 
van de oorlog in Indonesië door 
de Japanners geëxecuteerd. Na 
de oorlog keerde mevrouw Nieu-
wenhuizen met haar gezin terug 
naar Hilversum. Dertig jaar gele-
den verhuisde ze naar Bunnik 
en drie jaar geleden naar Huize 
’t Oosten, waar het haar goed 
bevalt. Mevrouw Nieuwenhui-
zen-Lodden heeft zeven klein-
kinderen en vier achterkleinkin-
deren. [GG]

Felicitaties van de burgemeester voor de 
honderdjarige en haar beide kinderen.

v.l.n.r. personeelslid Caterina met vader, personeelslid Marijke met vader.
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Ruime sortering accessoires,  
onderdelen en hebbedingetjes voor  

nog meer kampeerplezier!

Stormbandset € 7,50

Starbrite zwarte streepverwijderaar € 11,85 

Voortentkastje afsluitbaar € 14,95

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

 
Dealer Tyron safetyband-Gecertificeerd

 Inventive Repair Dealer Thetford
 

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

U vindt ons aan de achterzijde van de Maarsseveense Plassen)

Goed uitgerust 

op weg!

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

U
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g

Meijssen Kleding presenteert haar nieuwe voorjaars- 
en zomercollectie 2008 in de recreatieruimte van 
Dijckstate. De presentatie wordt georganiseerd i.s.m. 
SWO Maartensdijk.

Maandag 7 april a.s.
Show met verloting: 10.15 uur.

Verkoop na de show tot 12.00 uur.

Wij bieden u een kopje koffie met cake aan!

U bent van harte welkom!

 Oude Rijnsburgerweg 33 Tel. (071) 517 09 00
 2342 BA  Oegstgeest www.meijssenkleding.nl

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

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Partycentrum

Wij verzorgen uw koffietafel, 
verjaardagsfeest, buffet, gourmet, 

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

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

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

De Molenpolder

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

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

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

RENAULT MEGANE CC 2.0 16V, D GROEN MET, HALF LEDER ER, CV, 32000KM .............. `06 € 23,500,-

PEUGEOT
206 CC 1.6 16V ROL GARR, GROEN MET, LMV, AIRCO, ER, CV, SB,

ABS, AIRBAGS, MLV, CLIMATE C, 37000KM .......................................................................... `04 € 15,950,-

206 1.4 XT 3DRS, GRIJS MET, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, AIRBAGS, 43000KM ................... `01 € 6,750,-

206 1.4 X DESIGN 5 DRS, L BLAUW MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 28000KM ............. `04 € 9.750,-

306 1.8 AUT 5DRS, ZIL GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD 117.000 KM ..................... `98 € 3.950,-

307 SW 2.0 HDI 136PK, NW TYPE, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER,

CV, SB, CRUISE C, RAD/CD, LMV, ABS, AIRBAGS, 145000KM ............................................. `05 € 15.950,-

407 SW 2.0 HDIF AUT, ZILV GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,

CLIMATE C, RAD/CD/NAVI, LMV, TREKH, HALF LEDER, 115.000KM .................................... `05 € 20.950,

607 2.2 16V 160 PK, D BLAUW MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,

RAD/CD WISS/NAVI, LMV, REGENS, AIRBAGS, ESP, 137.000 KM ........................................ `01 € 9.950,-

807,LANCIA PHEDRA 2.0 16V AUT, D BLAUW MET, RAD/CD/TEL, CLIMATE C,

ER, CV, SB, ABS, CRUISE C, LMV, PARKEERS, TREKH, 6 PERS, 115000KM ....................... `03 € 15,950,

 

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ROUGE LUCIFER, AIRB, AIRCO, RAD/CD, 

CRUISE C, MLV, ESP, TREKH, ESP, 20000KM ....................................................................... `05 € 15,500,-    

CITROËN C5 BREAK HDI, RAD/CD/NAV, ZILV GRIJS MET, ER, CV ,

CLIMATE C, SB, CRUISE C, TREKH, 130000KM.................................................................... `05 € 16,750,-

CITROËN C8 2.2 16V, ZIL GRIJS MET, ER, CV, SB, CLIMATE C,

CRUISE C, LMV, ABS, AIRBAGS, 50000KM ........................................................................... `05 € 22,750,-    

RENAULT SCENIC 2.0 AUT, AIRCO, ER, CV, SB, TREKH, CRUISE C, RAD/CD,.................... `99 € 6.950,-

RENAULT LAGUNA 1.8 16V, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, CRUISE C,

HALF LEDER,RAD/CD,ZILV GRIJS MET, 84000KM................................................................ `02 € 8.600,-

FIAT DOBLO 1.9 JTD SX MAXI 77KW, VERLENGD, AIRCO, ER, CV, SB,

RAD/CD, MLV, ESP, BOORDCOMP, PRIJS EXCL BTW, 18000KM .......................................... `06 € 13.750,-

MG MIDGET , APK T/M 20 OKT 2008, BEL VRIJ, IN, ROOD, MOOIE AUTO, ......................... `74 € 5,950,-

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540

kinderkleding ruimt op
wegens verbouwing

Magazijn uitverkoop tegen
bodemprijzen

van 7 t/m 25 april a.s.
Jansen & Kids

van 11.00 tot 16.30 uur
Hessenweg 9 - De Bilt
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Verwennen in hospice Demeter
door Sylvia van der Laan

Iedereen gaat dood. Dat is de zekerheid waarmee we geboren worden. Onzeker is wanneer we zullen sterven. 
Voor mensen die in het Hospice Demeter wonen is die zekerheid er wel. Zij zijn in de laatste fase van hun 

leven gekomen en willen die tijd zo plezierig mogelijk doorbrengen.

In juli 2006 heeft het academisch 
hospice Demeter de deuren geopend 
voor mensen die ernstig ziek zijn 
en voor wie geen genezing meer 
mogelijk is. Een voormalige boerderij 
aan de Laan van Weltevreden waarin 
een kinderdagverblijf was gevestigd 
is omgetoverd tot een ruime, lichte 
villa. Zes patiënten kunnen er gehuis-
vest worden. Iedere patiënt heeft zijn 
of haar eigen kamer: een ruime kamer 
met grote ramen en uitzicht op veel 
groen. De kamers hebben hun eigen 
karakter, waarvoor de patiënt zelf kan 
zorgen. Dierbare spullen en kleine 
meubels kunnen mensen meenemen, 
zodat ze zich snel thuis voelen. 
Voor de patiënten is het ook hun 
thuis, hun laatste woonplek voordat 
ze overlijden. De opname in een hos-
pice kan moeilijk zijn, maar het kan 
ook een opluchting zijn. In Deme-
ter is de zorg optimaal als het gaat 
om de begeleiding van de laatste 
fase van het leven. Zorg bestaat uit 
professionele symptoombestrijding 

van de klachten en verpleegkundige 
hulp, maar ook uit de dagelijkse zorg 
(wassen, aankleden, helpen met eten 
of drinken) en aandacht geven in 
de vorm van bijvoorbeeld voorle-
zen, voeten masseren of gewoon bij 
iemand zitten. Loes Visman, waar-
nemend coördinator en vrijwilliger: 
‘We tasten af wat mensen prettig vin-
den. Ze bepalen zelf wat ze willen’. 
Aandacht wordt ook gegeven aan de 
familie, die vierentwintig uur per dag 
welkom is en eventueel kan logeren. 
Er is ook dagopvang voor terminale 
patiënten die nog thuis wonen en die 
eens in een andere omgeving wil-
len zijn. Zij kunnen spreken met de 
verpleegkundige of een arts, maar 
kunnen ook gewoon lekker verwend 
worden, bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van de pedicure, de kapper, 
schoonheidsspecialiste, lezen, naar 
muziek luisteren of massages krijgen. 
Op dit moment zijn er drie mensen 
die van de dagopvang gebruik maken 
en er is plaats voor zes mensen.

Intensiteit van leven
Demeter wordt niet gesubsidieerd en 
is dus afhankelijk voor het geld van 
sponsors en voor de zorg van vrij-
willigers. Het team van vrijwilligers 
bestaat uit tachtig mensen, maar dit is 
niet genoeg om optimale zorg te ver-
lenen. De vrijwilligers zorgen ervoor 
dat het hele ‘bedrijf’ draaien kan. Dit 
betekent de zorg voor de patiënten, 
maar ook het functioneren als gast-
vrouw/gastheer, koken, de tuin bij-
houden, schoonmaken, administratief 
werk en slaapwacht. Tachtig vrijwil-
ligers is veel, maar iedere vrijwilliger 
is er vijf uur per week en één keer per 
maand in het weekend aanwezig. Er 
is met name een tekort aan vrijwilli-
gers die directe zorg willen verlenen. 
Als vrijwilliger krijg je een inwerk-
periode. Loes: ‘Je kunt kiezen. Eerst 
draai je drie diensten mee en dan 
wordt er bekeken welke functie bij je 
past. Daarna volgt een inwerkperiode 
van drie maanden’. Veel vrijwilligers 
in Demeter hebben zelf ervaringen 

met het stervensproces van naasten 
en hebben dit als een bijzondere fase 
in het leven meegemaakt. Loes Vis-
man: ‘Ik was verbaasd hoe anders het 
proces is dan dat je als buitenstaander 
denkt. In de laatste fase ontstaat er 
een enorme intensiteit van het leven. 
Mensen die hier komen realiseren 
zich dat ze nog maar kort de tijd heb-
ben en gebruiken die tijd zorgvuldig’. 
Vrijwilliger Wim vult aan: ‘Ik krijg er 
zelf ook energie van. Het is niet alle-
maal kommer en kwel’. Dit bewijst 
hij door in de ruime keuken, waar 

zachte klassieke muziek uit de radio 
komt, met zorg een heerlijke cappuc-
cino te maken.

Dat hospice Demeter in een behoefte 
voorziet, bewijst de wachtlijst. De 
sfeer in het hospice is aangenaam, 
zowel voor de patiënten, hun familie 
als voor de vrijwilligers. Wie interes-
se heeft om als vrijwilliger te werken 
in hospice Demeter kan informatie 
vragen bij Loes Visman: lvisman@
hospicedemeter.nl of kijken op de 
website: www.hospicedemeter.nl. 

Een idyllisch plekje.

Een enthousiaste Marilyn van Does-
burg vertelt daarover: ‘Uit krant en 
via TV worden wij er bijna dagelijks 
mee geconfronteerd, dat de levens-
omstandigheden in Zimbabwe bijzon-
der moeilijk zijn. Men leeft van dag 
tot dag. Door een expert op het gebied 
van Afrikaanse vraagstukken werden 
wij geadviseerd om voor Zimbabwe, 
het armste land in die regio, geld 
bijeen te brengen voor eenvoudige 
kooktoestellen zgn. ‘Chingwa Sto-
ves’. Wij hebben gemeend om het 
benodigde geld, (1300 euro) voor 
100 stoves, bijeen te kunnen krijgen 
door het maken van ovenwanten, die 
dan hier in Groenekan en omgeving 
verkocht kunnen worden gewoon of 
bij bijzondere gelegenheden, zoals 
bijvoorbeeld op Koninginnedag. 
Het startsein hiervan is inmiddels al 
gegeven en diverse vrouwen hebben 
prachtige sets gemaakt. Dat is een 
positief begin’.

De slagzin 'Een handje helpen' en het 
symbool van het project - een hand en 
een hart - slaat op twee kanten: hulp 
met het project en onze hulp aan Zim-
babwe Het project, dat van Pasen tot 
Pinksteren 2008 loopt kan namelijk 
wel wat extra handen gebruiken. De 
ovenwanten worden versierd met het 

hand/hart symbool. De wijze waarop 
wordt overgelaten aan de creativiteit 
van de maker. Andere attributen er 
aan toevoegen is natuurlijk mogelijk.

Vriendelijk
De Chingwa Stove - ontwikkeld door 
een Duitse organisatie - is een mens- 
en milieuvriendelijk kooktoestel, dat 
uitkomst biedt voor de vrouw des 
huizes. Geen rook in het onderkomen 
en tijdsbesparend, omdat er aanzien-
lijk minder hout gesprokkeld moet 
worden. De Chingwa stove heeft zo 
een uitermate positief effect, wanneer 
het gaat om de emancipatie van vrou-
wen en verhoging van de levensstan-
daard. Bovendien levert de stove een 
belangrijke bijdrage aan de verbete-
ring van het milieu, omdat er minder 
bomen gekapt behoeven te worden 
omdat er minder hout verbrand wordt 
(broeikaseffect).

Materialen
De initiatiefneemsters hopen, dat er 
nog vele 'helpende handjes' zich wil-
len aanmelden om het project een 
succes te doen zijn en 100 Zimbab-
waanse vrouwen een stukje levens-
vreugde te geven. Daarbij wordt er 
gedacht aan dames (en/of heren) die 
de ovenwanten willen ‘versieren’. De 

organisatie heeft de basismaterialen in 
huis en geeft ze graag af aan nijvere 
helpende handen. De materialen kun-
nen worden opgehaald bij Francis de 
Bruijne (tel. 0364 211257), Akke Dij-
kema (tel. 0346 214033), Diny Ver-
schuur (tel. 0364 211435) of Marilyn 
van Doesburg (0346 213276).

Jan en Wil Zwart bezig met het ver-
sieren van ovenwanten. Voor Wil een 
model van de Chingwa Stove, ver-
vaardigd door Groenekanner Jan van 
Voorst.

Internetcafé organiseert haar voorjaarsinloopmiddag in Dijckstate aan het Maertensplein te Maartensdijk op 15 april 
a.s. van 14.30 tot 17.00 uur. Iedereen die van plan is om de eerste stappen op het PC-pad te zetten is dan van harte 
welkom. Vrijwilligers van het Internetcafé staan klaar om u te laten zien wat mogelijk is met e-mailen en internetten. 
Ook meer ervaren PC-gebruikers zijn van harte welkom om hun eventuele problemen voor te leggen.

Wanneer je bij duisternis langs de 
Kerkdijk in Westbroek rijdt, op zoek 
naar een bepaald huisnummer, is dat 
niet zo eenvoudig. De meeste boer-
derijen staan een eind van de weg af. 
Vaak zijn de huisnummers ook nog 
eens verborgen achter begroeiing. Als 
je geluk hebt zie je af en toe een huis-
nummer op een brievenbus langs de 
weg, maar het blijft puzzelen. Dat had 
Arie de Bree, bij velen ook bekend 
als de voorzitter van ‘Vriendenkring’, 
ook in de gaten. Hij bedacht dat het 
mooi zou zijn als er bij ieder huis of 
boerderij een duidelijk huisnummer 
langs de weg zichtbaar zou zijn. Hij 
ging op zoek en vond een bedrijf dat 
zulke huisnummers vervaardigt. Arie 
schreef 50 buurtgenoten aan langs 
de Kerkdijk met de vraag of ze ook 
belangstelling hadden voor zo’n dui-
delijk huisnummer. Er meldden zich 
10 adressen die mee wilden doen. 
Voor hen en voor zichzelf bestelde 
Arie de ‘huisnummers op een paaltje’. 
Twee weken geleden zijn ze geleverd. 
Het resultaat is prima. Duidelijk is het 

huisnummer naar twee kanten toe te 
lezen. De nummers zijn fluorescerend 
en lichten in het donker bij het schijn-
sel van autolampen duidelijk op. En 
dat voor de prijs van € 25.00. Wie aan 
de Kerkdijk alsnog zo’n mooi en dui-
delijk huisnummer wil, kan contact 
opnemen met Arie de Bree, Kerkdijk 
170, telefoon 0346 282292.

Arie de Bree wil duidelijk 
huisnummers

door Martijn Nekkers

Arie de Bree timmert met de huisnum-
mers aan de weg.

Modeshow
Op maandag 7 april is er een mode-
show, met een verloting, in de 
inloop van Dijckstate in Maartens-
dijk. De show begint om 10.15 uur. 
Kom gezellig met uw vriendin of 
buurvrouw kijken en genieten van 
al die mooie voorjaarskleding. 

SWO gospelkoor in De Duiventil 
Op zondagmiddag 6 april orga-
niseert de SWO de Zes Kernen 
De Bilt een spetterend optreden 
van hun eigen SWO gospelkoor in 
SWO-vestiging De Bilt, Jasmijn-
straat 6,de Bilt van 14.30 tot 16.30 
uur. De zaal is vanaf  14.15 uur 
geopend. De kosten zij 2 euro p.p. 
incl. koffie/thee. Dit optreden is 
toegankelijk voor alle leeftijden!

Ovenwanten en Stoves
door Henk van de Bunt

Een stel enthousiaste dames - allen verbonden aan de Hervormde Boskapel Gemeente in Groenekan - heeft 
samen met de Groenekanse afdeling van Vrouwen van Nu (net bekomen van hun jubileum) het plan opgevat 

een handreiking te doen aan Zimbabwaanse vrouwen.

Inloopmiddag Internetcafé Dijckstate
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Adverteren in de Vierklank!
Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

Thema avond 
spelregels

Betaald Voetbal scheidsrechter Richard Liesveld 
verzorgde maandagavond 31 maart in de kantine 
van SVM een thema-avond over de spelregels van 
het voetbal. Op deze avond werd uitgebreid stilge-
staan bij verschillende lastige situaties. 

Er werden onder andere een aantal mogelijke bui-
tenspel situaties getoond waarbij de aanwezigen 
pas na het uitgebreid bestuderen van de videobeel-
den een juist oordeel konden vellen. Tevens was er 
aandacht voor situaties waarbij wel of niet een vrije 
trap moet worden toegekend.

De avond werd afgesloten met fragmenten van een 
aantal overtredingen. De aanwezigen moesten hier-
bij door het omhoog houden van een gele of rode 
kaart de situaties beoordelen. (foto Jeroen Kemp)

Het Maartensdijkse “Dream team” 
is weer van de partij in Rotterdam!

Daarom vertrekt kapper Hans 
volgende week zaterdag 12 april al 
om 12.00 uur voor de warming up.

REISCLUB 55+
Maartensdijk e.o. senioren reisclub 

voor gezellige mensen.
 

5 april:   Bijeenkomst in DIJCKSTATE voor alle 
deelnemers aan de 6 daagse reizen naar 
LUXEMBURG.

21 april:   1e reis naar Luxemburg. Vertrek om  
10.00 uur na de koffie in, DIJCKSTATE

6 mei:   Verrassingstocht, vertek om 9.00 uur  
bij Dijckstate

8 mei:   Verassingstocht, vertrek om 9.00 uur  
Sporthal De Bilt.

Inlichtingen over de reisclub 55+
Tel.  0346-212288 / 06-53 85 35 57
Email: broekhu2@xs4all.nl

www.veldhuizen.eu

Verkoper binnendienst

Werkzaamheden:
	 •	 	klanten	ontvangen/

rondleiden
	 •	 offertes	en	orders	maken
	 •	 	verkopen	(gebruikte)	

combinaties
	 •	 	tenaamstellen	

voertuigen
	 •	 afleveren	combinaties
	 •	 	begeleiden	en	opstarten	

export
	 •	 	inschrijven,	opbouwen	

en	bemannen	beurzen

Medewerker aluminium 
afdeling

Werkzaamheden:
	 •	 	zagen,	knippen,	boren	

van	profielen
	 •	 	hechten	+	lassen	van	

chassis
	 •	 	monteren	van	assen,	

wielen	en	verlichting
	 •	 	afleveringsklaar	maken	

van	voertuigen
	 •	 	reparatie	van	aluminium	

aanhangwagens	en	
opleggers

Medewerker specialbouw*

Werkzaamheden:
	 •	 	aanpassen	standaard	

chassis	naar	klantwens
	 •	 	bouwen	speciale	

onderstellen
	 •	 	meedenken	

en	fabriceren	
prototypebouw	tekenen	
van	prototypes

	 *	 	deze	functie	is	voor	de	
vestiging	Loosdrecht

Veldhuizen	Wagenbouw
Bel,	schrijf	of	kom	even	langs.
Kon.	Wilhelminaweg	259
3737 BA  GROENEKAN
Tel.:	0346-259600
Contactpersoon:	Pieter	Veldhuizen

Veldhuizen Wagenbouw is fabrikant van aanhangwagens en opleggers met name voor de 
toepassing met BE-rijbewijs. Wij zijn op zoek naar een:

Heeft u interesse?
Bel, schrijf of kom 
even langs.

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

Voorjaars-
collectie 

2008

Wij zijn er helemaal 
klaar voor!!!
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advertentie

De feestelijke onthulling van het 
nieuwe logo van de Biltse Muziek-
school zal gedaan worden door CDA-
Tweede Kamerlid Jan M. de Vries. 
De volksvertegenwoordiger van deze 
regeringspartij heeft o.a. cultuur en 
media in zijn portefeuille.
Tijdens de Open Dag staan ook dit 
jaar weer voor cursussen voor kin-

deren in de leeftijd van 5 tot 7 jaar 
(onderbouw basisschool) centraal. 
Er zijn cursussen voor viool, blok-
fluit, harp en fluit. Daarnaast zijn 
er voor nog jongere kinderen weer 
volop mogelijkheden om met muziek 
bezig te gaan: de cursus Muzikale 
Peuterpret voor kinderen van 1 tot en 
met 3 jaar en de cursus Kleuterviool 

voor kinderen vanaf 4 jaar. Algemeen 
oriënterende cursussen zijn er voor 
kinderen vanaf 6 jaar: Muziekids I 
(vanaf 6 jaar) en Muziekids II (vanaf 
8 jaar).

In de Julius Röntgenzaal van de 
muziekschool worden tijdens de 
Open Dag presentaties van cursus-

sen en lessen gegeven. 
Vanaf 13.00 uur zijn er op 
het plein van De Kwin-
kelier diverse optredens 
van ensembles, van pop-
groep tot bigband. Deze 
optredens worden vooraf 
gegaan door een rond-
gang van de Marching 
Band het Klein Harmonie 
Orkest van de Koninklij-
ke Biltse Harmonie. Ver-
spreid over het winkel-
centrum De Kwinkelier is 
er tussen 13.00 en 15.00 
een ‘open podium’. 

Op verschillende plaatsen 
zullen leerlingen het win-
kelende publiek verma-
ken met hun muziek. De 
koffers staan open, zodat 

u uw waardering kunt laten blijken. 
De Open Dag wordt om ca 15.20 
uur afgesloten met een optreden van 
de Bigband o.l.v. Martin de Boer. 
Meer informatie is te vinden in de 

speciale Open Dagkrant van de Bilt-
se Muziekschool, die huis aan huis 
wordt verspreid. Meer info Biltse 
Muziekschool, tel. 030 2283026 of 
kijk bij www.biltsemuziekschool.nl

Open Dag Biltse Muziekschool
Op zaterdag 5 april houdt de Biltse Muziekschool haar jaarlijkse Open Dag. De Biltse Muziekschool is 
gevestigd in winkelcentrum De Kwinkelier 47 te Bilthoven. Voor kinderen (en volwassenen) die erover 

denken om een muzikale hobby te beginnen, is er gelegenheid om met de muziekschool kennis te maken.
Van 12.30 tot 16.00 uur staat de muziekschool open voor iedereen die informatie wil hebben over 

muzieklessen. Er zijn demonstraties en presentaties van diverse cursussen en
docenten geven informatie over de verschillende instrumenten.

Kamerlid Jan M. de Vries onthult het 
nieuwe logo van de Biltse Muziek-
school.

Op verschillende plaatsen zullen leerlingen het winkelende publiek vermaken 
met hun muziek. De koffers staan open, zodat u uw waardering kunt laten 
blijken.

Presentaties in de Julius Röntgenzaal
 13.00u  Kleuterviool en Strijkstart
 13.30u Instrumentale Oriëntatie
 14.00u  Algemene Muzikale Vorming
 14.30u Kinderkoor
 15.00u  Instrumentenparade (alle instru-

menten komen voor het voetlicht)

Optredens op het plein 
 12.30u  Onthulling logo + rondgang Mar-

ching Band van de KBH
 13.00u Popgroep
 13.30u  Klein Harmonie Orkest van de 

KBH
 14.00u Klarinet-ensemble
 14.20u Dwarsfluit-ensemble 
 14.40u Saxofoon-ensemble
 15.00u  Trompet / Saxofoon-ensemble
 15.20u Big Band

Kikker bij Bouwman 
Woensdagmiddag 26 
maart waren ruim zes-
tig kinderen met hun 
(vooral) moeders in 
boekhandel Bouwman 
in De Bilt aanwezig. 
Reden? De aanwezig-
heid van Kikker, voor 
ouders en kinderen een 
niet weg te denken cre-
atie van schrijver Max 
Velthuijs. Sinds 1989 
verschijnen de boeken 
van Velthuijs, waarin 
de avonturen van Kikker verteld en getekend worden. De peuters en kleuters 
luisterden naar de korte verhaaltjes en waren hevig onder de indruk van een 
manshoge Kikker, bij wie ze op schoot plaats mochten nemen [SvdL].

Argeloos was hij met zijn maten 
uit Maartensdijk meegekomen naar 
Het Rode Kruis Gebouw in Biltho-
ven. De renovatie was voltooid en 
het gebouw zou officieel opnieuw 
worden geopend. De burgemeester 
zou er spreken. Daar waren ze voor 
uitgenodigd. Vreemd, maar wel leuk 
vond Herman Doornenbal het dat er 
naast zijn collega’s ook nog familie 
en vrienden in de volle zaal aanwezig 
waren. Toen begon de burgemeester 
echter niet over de renovatie en de 

opening want dat was al veel eerder 
gebeurd, maar over hem. Herman 
was totaal verrast en riep: ‘Héé, mijn 
vrouw is er ook’ en was daarna even 
sprakeloos; iets dat bij hem maar zel-
den voorkomt. 

Onmisbaar
Herman hoorde hoe de burgemeester 
vertelde dat hij al vijftig jaar lang 
verdienstelijk en onmisbaar voor Het 
Rode Kruis aan het werk is. Dat hij 
eerst de ruggengraat van de afde-

ling Maartensdijk was en nu van de 
afdeling De Bilt waar Maartensdijk 
onder valt. Dat hij  jarenlang als 
instructeur voor het kader een van 
de belangrijkste functies vervulde. 
Dat hij mede het beleid bepaalde 
om verantwoordelijk te werken voor 
de naasten en de samenleving. Dat 
daarom Hare Majesteit de Koningin 
hem heeft benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau en het insigne 
met trots mag dragen, waarna hij dat 
kreeg opgespeld. 

Lovend
Ook Douwe Tijsma, voorzitter van 
het Rode Kruis de Bilt en raadslid 
Nico Jansen spraken daarna lovende 
woorden over deze niet te stuiten 
enthousiaste man en zijn vrijwillig 
werk voor de gemeenschap. Hoe hij 
altijd klaar staat voor het kerkenwerk, 
de politiek en een reeks van goede 
doelen. Intussen werd er heel wat 
afgelachen. 
Terwijl docent Herman en zijn vrouw 
Petra de gelukwensen ontvingen 
vroeg hij aan de dames of ze nu wel 
gekust wilden worden door een gerid-
derde. Wij vroegen een collega of 
Herman er al mee gaat stoppen en het 
antwoord was: ‘Hij zal pas stoppen 
als hij niet meer praten kan, dus dat 
zal nog heel lang duren.’

Herman ontvangt van burgemeester Arjen Gerritsen de Koninklijke onder-
scheiding.

Herman Doornenbal 
Koninklijk Onderscheiden

door Kees Pijpers

Vorige week vrijdagmiddag ontving Herman Doornenbal uit Hollandsche Rading van burgemeester 
Gerritsen na mooie woorden de Onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vijftig jaar geleden 

begon hij als vrijwilliger bij Het rode Kruis in Maartensdijk maar stoppen is er nog niet bij.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

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

•	 Bilthoven:	bouwrijp maken park Brandenburg;

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

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

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

•	Maartensdijk:	bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk;

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

Vergunningen, Toezicht en Onder-
steuning

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

Reguliere bouwaanvraag
•���Hollandsche�Rading,�Graaf�Floris�

V weg 23, oprichten mestveestal;
�•���Maartensdijk,� Nachtegaallaan� 47�
en� 45,� oprichten� dakopbouw� op�
berging.

Lichte bouwaanvraag
�•��Westbroek,�Kerkdijk�27,�vernieu-

wen bergruimte.
Sloopaanvraag 
�•��Westbroek,� Kerkdijk� 27,� slopen�

bergruimte.

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

Verleende bouwvergunningen
•��Groenekan,�Veldlaan�36,�verande-
ren�woning�(25-3-2008);

•��Maartensdijk,� Reigersbek� 27,�
oprichten bijgebouw naast de 
woning�(25-3-2008).

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 
de verzenddatum (=datum achter 
de� verleende� vergunning)� van� het�
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 

bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus�13023,�3507�LA�Utrecht.�U�
moet voor een dergelijke voorzie-
ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de grif-
fier van de rechtbank.

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

Burgemeester en wethouders van 
gemeente De Bilt maken bekend 
dat�de�volgende�melding�8.40
(Algemene�maatregel�van�Bestuur)�
is binnen gekomen:

Aanvrager: J.W. van Keulen
Inrichting: Wapen van  
Maartensdijk, café 
Adres: Dorpsweg 12, Maartensdijk
Omschrijving: het veranderen van 
de indeling van een café
Betreft: het Activiteitenbesluit 
milieubeheer. 

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

U�kunt�de�melding�inzien�van�7�april�
tot 21 april 2008 in het gemeen-
tehuis van 8.30 tot 12.30 uur (of 
volgens�afspraak).

Algemene wet bestuursrecht 
Aanvraag en ontwerpbeschikking 

Burgemeester en wethouders van 
gemeente De Bilt maken bekend 
dat de volgende aanvraag om een 
milieuvergunning en ontwerpbe-
schikking ter inzage liggen:

•��Graaf Floris V weg 23 te Hol-
landsche Rading. De aanvraag 
is ingediend door de heer K. van 

Vulpen en betreft een revisie-
vergunning voor een gemengde 
veehouderij. De ontwerpbeschik-
king strekt tot verlening van de 
gevraagde vergunning onder voor-
schriften.

Het� ontwerp� van� het� te� nemen�
besluit, met de daarop betrekking 
hebbende stukken die redelijkerwijs 
nodig zijn voor een beoordeling van 
het ontwerp, liggen gedurende zes 
weken ter inzage, vanaf  3 april 
2008 tot en met 14 mei 2008. Tot 
en met 14 mei 2008, kan iedereen 
schriftelijk of mondeling gemoti-
veerde zienswijzen tegen de ont-
werpbeschikking kenbaar maken 
bij het college van Burgemeester 
en Wethouders van de gemeente 
De Bilt, p/a Milieudienst Zuidoost-
Utrecht,�Postbus�461,�3700�AL�Zeist�
(bezoekadres�Laan�van�Vollenhove�
3211�te�Zeist).
Degene die zienswijzen kenbaar 
maakt, kan verzoeken zijn persoon-
lijke gegevens niet bekend te maken. 
Dit verzoek moet tegelijkertijd met 
de zienswijzen bij de Milieudienst 
worden ingediend.
Gedurende� de� inzagetermijn� kan�
iedereen verzoeken om een gedach-
tewisseling over de ontwerpbe-
schikking. Wij verzoeken u daar-
voor contact op te nemen met de 
Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 
telefoon� (030)� 699� 95� 00.� Tijdens�
deze gedachtewisseling kunnen 
mondelinge zienswijzen kenbaar 
gemaakt worden. Wij vragen u 
uiterlijk 4 weken na de publica-
tiedatum hiertoe een verzoek te 
doen. De aanvrager kan in de gele-
genheid worden gesteld om hierbij 
aanwezig te zijn of te reageren op 
de ingebrachte zienswijzen.

Inzage van stukken
De desbetreffende stukken kun-
nen gedurende de inzagetermijn op 
verzoek kosteloos worden ingezien 
bij:
•��de�Milieudienst�Zuidoost-Utrecht,�
Laan�van�Vollenhove�3211�in�Zeist�
(iedere werkdag van 8.30 - 12.30 
uur�en�13.30�-�17.00�uur)

•��de�gemeente�De�Bilt,�Soestdijkse-
weg�Zuid�173�in�Bilthoven�(iedere�
werkdag�van�8.30�-�12.30�uur)��

•��de� openbare� bibliotheek,� De�
Kwinkelier 20 in Bilthoven (tij-
dens�openingsuren)

Een kopie-exemplaar van de stuk-
ken wordt tegen vergoeding van 
de werkelijk gemaakte kosten ver-
strekt.

Voor	 informatie:	 Milieudienst	
Zuidoost-Utrecht, telefoon (030) 
699 95 00/528/536.
Laan�van�Vollenhove�3211�
(in kantorencentrum Vollenhove, 
boven winkelcentrum, ingang A, 1e 
verdieping)
Postbus�461�
3700�AL�Zeist
fax�(030)�69�99�599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl

Ter inzage legging ontwerp 
bestemmingsplan “Buitengebied 
Maartensdijk”,	 herziening	 ex	
artikel 30 WRO, van de gemeente 
De Bilt

Het� ontwerp� bestemmingsplan�
“Buitengebied Maartensdijk”, her-
ziening ex artikel 30 van de Wet 
op� de� Ruimtelijke� Ordening� ligt�
overeenkomstig artikel 23 van de 
Wet� op� de� Ruimtelijke� Ordening�
met ingang van 3 april 2008 tot en 
met 14 mei 2008, bij het informa-
tiecentrum van het gemeentehuis 
in�Bilthoven� (Soestdijkseweg�Zuid�
173)�ter�inzage.

Het� ontwerpplan� bestaat� uit� een�
toelichting, de voorschriften, de 
plankaart en als bijlage een milieu-
onderzoek.
Het� plangebied� betreft� grote� delen�
van het buitengebied van de voor-
malige gemeente Maartensdijk.
Aanleiding voor de herziening op 
grond van artikel 30 van de Wet 
op�de�Ruimtelijke�Ordening�zijn�de�
besluiten� van�Gedeputeerde� Staten�
van�Utrecht�van�1� juni�2004�en�30�
januari� 2007� en� de� uitspraken� van�
de Afdeling bestuursrechtspraak 
van� de� Raad� van� State� van� 27�
augustus�2003,�28� september�2005�
en� 29� augustus� 2007,� waarbij� aan�
onderdelen van het bestemmings-
plan “Buitengebied Maartensdijk” 
goedkeuring is onthouden. 

Tot� en� met� 14� mei� 2008� kunt� u�
mondeling of schriftelijk reageren 

door een zienswijze op het ontwerp 
bestemmingsplan “Buitengebied 
Maartensdijk”, herziening ex arti-
kel� 30� WRO,� kenbaar� te� maken.�
Uw schriftelijke zienswijze moet 
u sturen aan de gemeenteraad van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720�AH��Bilthoven.

Naast� de� gebruikelijke� openings-
tijden van het gemeentehuis (8.30 
uur�tot�12.30�uur)�kan�het�ontwerp�
bestemmingsplan “Buitengebied 
Maartensdijk”, herziening ex. arti-
kel�30�WRO,�ook�worden�ingezien�
op� dinsdagen� van� 15.00� uur� tot�
19.00�uur�bij�het�informatiecentrum�
van het gemeentehuis.

Voor het kenbaar maken van mon-
delinge zienswijze of voor speci-
fieke vragen of opmerkingen over 
het ontwerpplan kunt u contact 
opnemen met de heer A. van Breda, 
tel.�(030)�228�96�06�van�de�afdeling�
B&S�van�de�gemeente�De�Bilt.

Wijziging Algemene plaatselijke 
verordening 
Het� college� van� de� gemeente� De�
Bilt maakt het volgende bekend. 
De raad heeft in haar vergadering 
van�27�maart�2008�de�tweede�wijzi-
ging van de Algemene plaatselijke 
verordening�gemeente�De�Bilt�2007�
(APV)�vastgesteld.�Deze�wijziging�
treedt op 1 april 2008 in werking.

De APV bevat met name regels ter 
bescherming van de openbare orde 
en veiligheid. De herziene APV 
bevat minder regels als uitvloeisel 
van het beleid van het gemeentebe-
stuur om de lasten voor burgers en 
bedrijven te verminderen.

Ter inzage
De verordening ligt tijdens kan-
tooruren ter inzage bij het informa-
tiecentrum van het gemeentehuis, 
Soestdijkseweg�Zuid�173�in�Biltho-
ven. Tegen betaling van een leges-
bedrag kunt u een kopie verkrijgen. 
Op de website vindt u de gewij-
zigde APV, onder het kopje Bestuur 
en organisatie/Verordeningen.

Bilthoven, 2 april 2008  

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

Vergunningen, Toezicht 
en Ondersteuning

Wet Milieubeheer
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Beleid en Strategie

Algemene Plaatselijke 
Verordening

Op maandag 10 maart heeft een 
werkgroep, bestaande uit aanwo-
nenden van de groenstrook Pla-
netenlaan, de koppen bij elkaar 
gestoken om tot een plan van aan-
pak te komen. Dat is gelukt. 

Het�is�de�bedoeling�om�dit�plan�aan�
u te presenteren zodat uw eventu-
ele suggesties/ideeën nog verwerkt 
kunnen worden. Of dat u wellicht 
akkoord kunt gaan met het plan 
van aanpak. 

Uitnodiging 
voor de presentatie van het voor-
gestelde plan van aanpak op maan-
dag� 7� april� aanstaande.� U� bent�
van harte welkom in De Touten-
burg,� Kievitlaan� 37� 3738� EP� te�

Maartensdijk. De avond begint om 
20.00 uur en duurt tot ongeveer 
21.30� uur.� Vanaf� 19.45� uur� is� de�
deur geopend.

De volledige tekst is te lezen op de 
website�van�de�Gemeente�De�Bilt�
onder Wijk- en Dorpsgericht wer-
ken/Naar� de�wijken/Maartensdijk/
Actueel nieuws.
Tot�de�7e�april!

Plan van aanpak Hondenpoep groenstrook 
Planetenbaan	in	Maartensdijk

Mededeling: Het gemeentenieuws is 
volledig in deze rubriek opgenomen. 
Alleen voor de bekendmakingen 
en vergunningen is een selectie 
opgenomen, waarbij in ieder geval 
alle informatie over de dorpskernen 
wordt vermeld. Volledige vermelding 
van de bekendmakingen voor de 
kernen De Bilt en Bilthoven staan 
wekelijks in de BiltBuis/BBC en op 
de website van de gemeente De Bilt 
www.debilt.nl.
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In januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingevoerd. Kort samengevat is het doel van de 
Wmo dat iedereen aan de samenleving kan deelnemen, al dan niet geholpen door familie, vrienden of bekenden. En 
als dat niet kan, is er ondersteuning van de gemeente.
De gemeente De Bilt vindt het belangrijk om burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het 
beleid te betrekken. Daarom is er de Wmo Advies Raad De Bilt, afgekort WAR. Wie daar in participeren? Dat zijn 
vertegenwoordigers van ouderenorganisaties en van het gehandicaptenplatform; verder inwoners met een Ggz-ach-
tergrond en mensen namens de mantelzorgers in De Bilt, en tenslotte ook een vertegenwoordiging vanuit de kerken. 
De WAR adviseert,  gevraagd en ongevraagd, het college van B&W over zaken die onder het werkterrein van de 
Wmo vallen. 
     

De Wmo Advies Raad De Bilt zoekt voor de ontbrekende groepen

enthousiaste en betrokken inwoners

die bereid zijn om mee te denken en mee te praten in één of meer van de volgende Wmo-taken:
•	  bevorderen van sociale samenhang en de leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten (denk aan wijkraden, dorps-

raad, bewonersgroepen en verenigingen); 
•	  ondersteuning  bieden aan kinderen en jongeren en hun ouders (denk aan jeugdverenigingen, scouting, kinderop-

vang, jeugdzorg); 
•	 	ondersteuning bieden aan vrijwilligers (denk aan verenigingen in de sport, de kerken, welzijn, milieu, of organi-

saties in de allochtone gemeenschap). 

Herkent u zich in één van deze taken en bent u bereid om het gesprek met burgers en organisaties in De Bilt over de 
Wmo aan te gaan? Bent u kritisch, maar kunt u ook relativeren?

Dan bent u degene die we van harte uit nodigen om te reageren.
Laat ons in een brief weten waarom u mee zou willen doen aan de Wmo Advies Raad De Bilt. Deze brief kunt u 
sturen -  voor 15 april - aan de selectiecommissie van de Wmo Advies Raad De Bilt, t.a.v. mevr. Wil Mackaay, Burg. 
Fabiuspark 157, 3721 CM Bilthoven.
U kunt ons ook per e-mail benaderen via war@debilt.nl 

WMO Advies Raad zoekt nieuwe leden
BoodschappenPlusBus: Rijdt voor de hele gemeente De Bilt
Begeleidt boodschappen doen (ook rolstoel) 
Donderdag: ochtend Kwinkelier en middag Maertensplein
Informatie via de helpdesks.
 
Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk, Tel: (0346) 21 41 61 
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
Wijkprojectleider: Hilde Evers, telefoon: (030) 220 34 90 of  
06 48 64 19 90, 
e-mail: h.evers@mensdebilt.nl 

Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg Maartensdijk: 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag van 09.00 tot 
15.00 uur. Telefoon Helpdesk: (0346) 21 10 55. 
Spreekuren
•		Maandag	7	april	van	14.00	tot	16.00	uur:	Annemieke	Vos,	wijkcontact-

ambtenaar gemeente De Bilt
•		Dinsdag	van	09.30	tot	10.30	uur:	adviseur	wonen,	welzijn,	zorg
•		Dinsdag	van	10.30	tot	11.30	uur:	mantelzorgconsulent
 
Activiteiten
Open inloop: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en 14.00 
tot 16.30 uur. Enkele activiteiten in de inloop: Elke maandagmiddag 
bridge; er staat ook een biljart.
 
Internetcafé: maandag t/m zaterdagochtend, 10.00 tot 11.45 uur en  
14.00 tot 16.30 uur. Voor gratis hulp bij het Internetten: bel de Helpdesk 
voor een afspraak.
 
Restaurant Dijckstate
Altijd keuze uit drie menu’s.
maandag t/m zondag 12.00 - 13.30 uur.
maandag t/m vrijdag 17.00 – 18.30 uur.
 
Wijkservicecentrum MENS De Bilt West, tel. (030) 221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2 – 3731 KX  
De Bilt wijkprojectleider Patty van Ziel, telefoon (030) 220 17 02 of  
06 29 45 82 43 e-mail: p.vanziel@mensdebilt.nl
 
Helpdesk Wonen, Welzijn, Zorg De Bilt West, tel. (030) 221 75 50.
Openingstijden maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
 
Spreekuren
•	Maandag	van	13	tot	16	uur	Wijkwinkel	open	inloop.
•	Dinsdag	van	13	tot	16	uur	Wijkwinkel	volgens	afspraak.
•	Woensdag	van	13	tot	16	uur	Wijkwinkel	open	inloop.
•	 	Donderdag	3	april	van	14	tot	16	uur:	Annemieke	Vos,	wijkcontactambte-

naar gemeente De Bilt.
•	Vrijdag	van	13	tot	16	uur:	Wijkwinkel	volgens	afspraak.
 
Activiteiten
•	Donderdag	3	april	vanaf	20	uur	klaverjassen.
•	Vrijdag	4	april	vanaf	20	uur	open	speelavond	djembe.
•	Maandag	7	april	in	de	ochtend	yogalessen.
•	 	Maandag	7	april	van	13	tot	15	uur	Marokkaanse	hapjes	maken	(voor	

vrouwen).
•	Dinsdag	8	april	van	13.30	tot	14.30	sport	voor	vrouwen.
•	Dinsdag	8	april	van	19.30	tot	23	uur	gezelligheidsbridge.
•	Woensdag	9	april	in	de	ochtend	yogalessen.
•	 	Woensdag	9	april	van	9.30	tot	11.30	spelinloop	voor	moeders	met	kin-

deren van 1,5 tot 4 jaar. 
•	 	Woensdag	9	april	van	13	tot	16	uur	Woeki	–	activiteiten	voor	kinderen	

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

leiding). Voor iedereen van 18 jaar en ouder.

MENS is een samenwerkingsproject wonen, welzijn, zorg van Buurtwerk De Bilt, De 
Bilthuysen, Cordaan/Dijckstate, Gemeente De Bilt, Kwintes, Provincie Utrecht, SWO 

De Zes Kernen, Reinaerde, Vitras, Woonstichting SSW.

Agenda Wijkservicecentra
3 – 9 april 2008

Hoe willen inwoners van De Bilt met een lichamelijke 
beperking wonen? Welke zorg hebben ze daarbij nodig? 
Het antwoord op deze vragen helpt de gemeente De 
Bilt te bepalen welke woon- en zorgvoorzieningen in 
de gemeente nodig zijn voor mensen met een licha-
melijke beperking. Daarom onderzoeken we dit samen 
met de woningcorporatie SSW, de WMO-raad en het 
Gehandicaptenplatform. Onderzoeks- en Adviesbureau 
Companen BV uit Arnhem helpt ons daar bij. We richten 
ons onderzoek “wonen met zorg” op personen tot 55 jaar 
met een lichamelijke, visuele of auditieve beperking, die 
zelfstandig willen (blijven of gaan) wonen.

Klanten van de voormalige WVG en/of van de Wmo
Een belangrijk deel van deze groep mensen kennen we 
doordat ze bekend is bij het Wmo-loket. Alle mensen tot 
55 jaar, die in de afgelopen jaren een aanpassing in de 
woning of een hulpmiddel hebben aangevraagd, krijgen 
een brief van de gemeente met het verzoek mee te doen 
aan het onderzoek.  

OPROEP
Er wonen beslist ook mensen met een lichamelijke beper-
king tot 55 jaar in De Bilt, die nooit bij het Wmo-loket 
geweest zijn en dus niet bij de gemeente bekend zijn. 
Ook deze mensen betrekken we graag bij het onderzoek. 

Geldt dat voor u, dan kunt u ook uw mening geven over 
hoe u in de toekomst wilt wonen en welke zorg u daarbij 
nodig hebt.

Maakt u zich alstublieft bekend door:
•	 		bijgaand	 antwoordformulier	 op	 te	 sturen	 naar:	 

Companen, Antwoordnummer 1215,  6800 VB Arn-
hem (een postzegel is niet nodig), of

•	 	te	bellen	naar	Companen,	telefoon	(026)	351	25	32	en	
aan te geven dat u belt voor het onderzoek in De Bilt, of

•	 	de	gegevens	van	het	antwoordformulier	te	mailen	naar	
Companen: debilt@companen.nl

Kent u iemand die tot de doelgroep behoort?
Dan verzoeken wij u dit bericht aan deze persoon door 
te geven.

Lichamelijk gehandicapt en verhuisd buiten de 
gemeente De Bilt?
Ook mensen tot 55 jaar die vanwege hun handicap ver-
huisd zijn naar een plaats buiten de gemeente De Bilt 
willen we graag bij het onderzoek betrekken. Bent u dat 
zelf, of kent u iemand voor wie dat van toepassing is, 
geeft u dan alstublieft de gevraagde gegevens door aan 
Companen op een van de manieren die hierboven aan-
gegeven zijn. 

Onderzoek “wonen met zorg” voor mensen 
met een lichamelijke beperking in De Bilt

ANTWOORDFORMULIER
 Ik hoor tot de groep mensen die in aanmerking komt voor het onderzoek. 

Ik meld mij hierbij aan voor deelname aan het onderzoek “wonen met zorg” voor mensen met een lichamelijke 
beperking in De Bilt.

Mijn leeftijd is:  .....................................................................................

U kunt mij bereiken via de volgende gegevens:

Naam:  .....................................................................................

Adres:  .....................................................................................

Telefoonnummer:  .....................................................................................

U kunt dit formulier in een enve-
loppe gratis terugsturen aan:
Companen 
t.a.v. mevrouw C. Bierman
Antwoordnummer 1215
6800 VB Arnhem

Ja! 
Handhaving blauwe zones

De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie vragen uw 
aandacht voor naleving van de maximale parkeertijd in de blauwe zones. 
De parkeertijd is anderhalf uur en staat met een bord aangegeven waar u de 
zone inrijdt. In het centrum van Bilthoven is de stoeprand opnieuw blauw 
gekleurd. De BOA’s en de politie zullen bij controles verbaliserend optre-
den. Hiermee hopen wij bij te dragen aan voldoende parkeergelegenheid 
voor het winkelend publiek.
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Biltse ambtenaren doen mee aan 
Heel Nederland beweegt
Als u op donderdag 3 april tus-
sen 11.30 en 12.00 toevallig in het 
gemeentehuis bent, kunt u net zo 
goed even meedoen met rekken en 
strekken: de ambtenaren gaan een 
half uurtje bewegen onder leiding 
van een collega. Met deze actie 
doet de gemeente De Bilt mee aan 
de recordpoging van de organisa-
tie “30minutenbewegen” om zoveel 
mogelijk Nederlanders tegelijkertijd 
in beweging te krijgen dat half uur. 
Doel is mensen bewust te maken 
van de Nederlandse beweegnorm: 
elke dag een half uur matig intensief 
bewegen is belangrijk! 

Rectificaties op de sportkrant
Heeft u de sportkrant gelezen die 
op 12 maart in deze krant inge-
vouwen was? Dan heeft u daarin 
de volgende sportaanbieders niet 
aangetroffen:
-  Dans/sportschool Femtastic  

tel. 06 45 87 63 75,  
www.femtastic.nl 

-  BC Bilthoven Bridge  
tel. (030) 606 21 37

-  DOMbridge in Bilthoven (don-
derdagmiddag) tel. (030) 606 21 
37 Heeft u de sportkrant gemist? 
U kunt hem gratis vragen bij 
Xaressa van Berkel, tel.  
(030) 228 94 38 of  
berkelx@debilt.nl 

Medewerker Sportbus gezocht
Medewerker Sportbus, voor de 
periode van 10 april – 17 okto-
ber voor gemiddeld 18 uur per 
week, gezocht. Meer informatie of 
direct solliciteren bij de werkgroep 
Buurtsport: WVT : Ruud Jansen  
(030) 228 49 73, Talinglaan 10, 3721 
EA Bilthoven r.jansen@vvsowvt.nl
of  ’t Hoekie: Patty van Ziel (030) 
220 17 02,  Prof. Dr. T.M.C. Asser-
weg 2, 3731 KX De Bilt, 
pvanziel@buurtwerkdebilt.nl
Kijk ook eens op www.sportmee-
debilt.nl

Bilthoven, 2 april 2008 
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Sport mee! nieuws
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De algemene ledenvergadering van 
SVM heeft vorige week donderdag 
ingestemd met de aanleg van een 
kunstgrasveld. Zaterdag konden 
de Maartensdijkers vast wennen. 
Een echte voetballer heeft nog wat 
bedenkingen tegen dat gras dat niet 
gemaaid hoeft te worden en dat ruikt 
en smaakt naar rubber. Afgelopen 
zaterdag maalde daar geen enkele 
SVM’er over na een goede overwin-
ning op het kunstgras van IJFC in IJs-
selstein. Er gingen zelfs al stemmen 
op om volgend jaar zelf op kunstgras 
de competitie in te gaan.

Bovenliggend
SVM was de gehele wedstrijd de 
bovenliggende partij. Dat was niet 
verwacht want de wedstrijden tegen 
IJFC staan altijd bol van strijd. Boven-
dien heeft IJFC de gehele competitie 
meegedaan voor de hoofdprijs. De 
competitie duurt voor de IJsselstei-
ners kennelijk wat te lang, want de 
laatste wedstrijden wordt het steeds 
minder. Van die mindere fase heeft 
SVM zaterdag goed geprofiteerd.

Kemp 
In het begin van de 1ste helft ging 
het nog redelijk gelijk op. IJFC liet 
SVM rustig komen en zakte vaak ver 
terug. Dat was niet zo’n slimme tac-
tiek van de trainer van IJFC, want zo 
kon SVM het tempo van de wedstrijd 
bepalen. SVM speelde goed gegroe-
peerd en was ook erg gretig. IJFC 

kreeg weinig ruimte om te voetballen. 
De beste kansen waren voor SVM. Al 
in de 5de minuut kon Jörgen Straal-
man alleen op de keeper af na een 
fout in de verdediging. 

Dezelfde Straalman vuurde in de 
25ste minuut een gevaarlijk schot 
af op het doel van IJFC. In de 30ste 
minuut was het pas voor het eerst echt 
raak voor SVM. Michel Kemp kopte 
de bal in na een corner van Kevin van 
Dronkelaar, die na een tijd van hard-
lopen en fietsen, zijn voetbalschoe-
nen weer uit het vet heeft gehaald. 
Zaterdag een nuttige aanwinst op 
middenveld van SVM.

Punten mee naar huis
De voorsprong van 1-0 werd in de 
rust meegenomen naar de kleedka-
mer. De mannen van SVM spraken 
in de rust af om alle drie punten 
mee naar Maartensdijk te nemen en 
daarmee een goede stap te maken 
richting behoud 3de klasse. En dat 
ging gemakkelijker dan gedacht. Vijf 
minuten na rust nam SVM een 2-0 
voorsprong. Na een combinatie van 
de broertjes Luuk en Rik Vos werd 
Jörgen Straalman in stelling gebracht. 
Straalman omspeelde met zijn traditi-
onele roze knielap eenvoudig de kee-
per en tikte de bal in het lege doel. 
IJFC probeerde nog wel aan te zetten, 
maar de Maartensdijkse verdediging 
met Tom Atteveld, Michel Kemp, 
Michel van de Goede en Rick Lith 

sloot als de kluis van de Nederland-
sche Bank. En als er dan toch nog 
een klein openingetje ontstond was 
daar nog als sluitpost keeper Richard 
de Groot. De Groot staat in het doel 
met een flair alsof hij er altijd al heeft 
gestaan, terwijl het pas zijn derde 
wedstrijd in de basis was.   

Hecht team
SVM had afgelopen zaterdag geen 
echte uitblinker. Het was echt een 
overwinning van een hecht team. De 
teamspirit werd in de laatste minuut 
van de wedstrijd nog bekroond met 
een derde doelpunt. Dribbelaar Roy 
Wijman, die zaterdag tot grote erger-
nis van zijn moeder Nel heel wat aan-
slagen op zijn benen moest ontwijken, 
onderschepte op het middenveld de 
bal. Het veld richting doel van IJFC 
lag geheel open. Wijman was niet 
egoïstisch en gaf de bal voor aan de 
ingevallen snelle Marco Willemse die 
goed was meegelopen. Willemse kon 
de bal eenvoudig inschieten (0-3). De 
wedstrijd was gespeeld met SVM als 
terechte winnaar.

Slot competitie
SVM heeft nog twee wedstrijden te 
gaan. Op 19 april thuis tegen Dalto 
en op 26 april uit tegen het al gede-
gradeerde FC Delta Sports ‘95 in 
Odijk. Nog zes punten te halen en 
daarmee eindigen in de middenmoot. 
Dat zou een goede afsluiting van het 
seizoen zijn. 

SVM te sterk voor IJFC
Afgelopen zaterdag heeft SVM de uitwedstrijd tegen het hoog geklasseerde IJFC gemakkelijk gewonnen. Het 
werd liefst 0-3 voor de Maartensdijkers, die daarmee behoud in de 3de klasse D bijna hebben afgedwongen.

Laren begon sterk aan de wedstrijd en 
maakte dankbaar gebruik van oplet-
tendheid bij Voordaan achterin. Na 
zeven minuten was het eerst de Cana-
dees Rob Short die binnen sloeg 
en twee minuten later maakte de 
Argentijn Lucas Cammareri er zelfs 
0-2 van. Een onverwachte start voor 
de gasten die ongetwijfeld een ander 
Voordaan hadden verwacht.
Toch was Voordaan niet definitief 
uit het veld geslagen. Langzaam her-
pakte de Groenekanse ploeg zich en 
kwam terug in de wedstrijd. Laren 
keeper Koen Husmann kon door goed 
uitkomen nog wel een schot van 
Derek Hazenberg keren maar moest 
iets later capituleren. Het schot uit de 
eerste strafcorner werd nog gekeerd 
maar de rebound werd door de lijn-
stopper met de voet gestopt. Even 
was er nog de nodige consternatie 
omdat de scheidsrechter, die de bal 
ook zelf tegen de voet kreeg, het 
niet zag maar overleg met zijn col-
lega leverde alsnog een strafbal op. 
Maarten Groenen schoot de strafbal 
feilloos binnen 1-2. 
Vlak voor rust wist Voordaan nog een 
tweede corner te forceren. Wederom 
kwam de rebound voor een Voordaan 
stick. Topscoorder Thijs Verburg joeg 
de bal onhoudbaar hard laag in de 
touwen. Met een 2-2 ruststand wist 
Voordaan zich zo te herstellen van 
een slechte start.
Na rust hielden de ploegen elkaar 

goed in evenwicht en geen van beide 
ploegen was bij machte om de over-
winning te claimen. Weliswaar was 
er een aantal kansen aan beide zij-
den maar de wedstrijd leek in een 
gelijkspel te eindigen totdat alsnog 
de ongelukkige tegentreffer viel en 
Laren met de eer ging strijken.
Maurice van der Horst was volgens 
Voordaan coach de terechte Man of 
the Match: ‘Mooi om te zien hoe 
hij veel persoonlijke duels won en 
echt als aanvoerder voorop ging in 
de strijd. Spijtig waren we vandaag 
als team niet goed genoeg. De sfeer 
op de club was weer fantastisch en 
hoofdklasse waardig. Ik zie ook een 
ploeg die graag in de hoofdklas-
se wil blijven maar op deze wijze 
zijn we simpelweg niet goed genoeg 

voor de hoofdklasse! Er moet meer 
samenhang en scherpte komen om de 
broodnodige punten te pakken!’ 
Laren coach Rob Bianchi, volgend 
jaar coach bij Voordaan was tevre-
den met de overwinning van zijn 
ploeg: ‘We spelen de laatste tijd goed 
hockey en ik hoop deze lijn voort te 
zetten en Laren in de hoofdklasse te 
houden. Spijtig om vandaag de pun-
ten op Voordaan te pakken. Iets dat 
ik volgend seizoen in elk geval graag 
wil doorzetten……….’
Voordaan staat door dit verlies stijf op 
de elfde plaats en zal met nummer 12 
Pinoké gaan uitmaken wie er recht-
streeks degradeert en wie zich nog 
veilig kan spelen via play outs. Vol-
gende week zondag speelt Voordaan 
uit tegen Tilburg.

Ongelukkige goal nekt Voordaan
Lange tijd leek de wedstrijd Voordaan - Laren in een 2-2 gelijkspel te eindigen maar vlak voor tijd viel alsnog 

de winnende treffer voor Laren. Een harde voorzet werd onvoldoende weggewerkt door de Groenekanse 
verdediging waarna de Larense invaller Juriaan van der Veer van dichtbij de winnende treffer op het bord zette; 

2-3. Een ongelukkige tegengoal waardoor Voordaan het broodnodige punt in de slotfase liet ontglippen.

 Derek Hazenberg snelt zijn tegenstander voorbij (foto Jeroen Kemp).

Met nog drie wedstrijden te gaan 
is theoretisch de derde plek nog 
bereikbaar. Tegen de twee ploe-
gen die respectievelijk 2 en 5 
punten voor staan op Salvo moet 
nog gespeeld worden. Daarvoor 
was het in elk geval nodig dat 
van LEOS in Leusden gewonnen 
moest worden. De eerste twee sets 
was de wedstrijd helemaal voor 
Salvo. Het voorafgaande etentje 
ter ere van de verjaardag van de 
aanvoerster werkte prima door op 
het spel, de inzet en de team-
geest. De tegenstander kreeg deze 
sets geen poot aan de grond. Met 
name Marit van Ee en Nienke 
Dalmeijer scoorden veelvuldig 
goed aangespeeld door spelver-
deelster Marlyn van Gool. Beide 
sets werden gewonnen met resp. 
15-25 en 16-25. Door de krappe 
bezetting van het team moesten 
enige posities anders worden inge-
vuld. Dat bracht een beetje onrust 
in het team. Ook het besef bij 
de tegenstander dat het nu echt 
moest gebeuren gaf het team meer 
spirit. De Salvobeloften konden 

het goede niveau van de eerste 
twee sets niet meer benaderen 
maar werden geenszins overlopen. 
Ondanks fantastisch verdedigen 
van Nienke van de Burg waren het 
vooral de geroutineerde speelsters 
aan de kant van Leos die gingen 
draaien en aanvallend voor veel 
gevaar zorgde. Dat leverde verlies 
op van de derde set met 25-20. Vol 
goede moed begonnen de meiden 
aan de vierde set. Die ging vol-
komen gelijk op. Helaas ontbrak 
de moed om te blijven aanvallen 
en werden er te veel makkelijke 
tactische balen weggegeven. De 
set ging verloren met 25-23. In 
de beslissende vijfde set herpakte 
het belofteteam zich en won afge-
tekend met 15-7 de set en de 
wedstrijd met 2-3. Zaterdag speelt 
het team tegen Stam-Sovoco uit 
Soest. Dit team staat op de vierde 
plek met twee punten voorsprong. 
Winst kan de vierde plek opleve-
ren. De Salvomeiden zullen alles 
op alles zetten om dat te flikken. 
De wedstrijd start om 14.45 uur in 
de Vierstee. 

Salvobeloften handhaven 
hun positie

Het Salvobelofteteam is ook de zesde achtereenvolgende wedstrijd 
in de tweede seizoenshelft ongeslagen gebleven. In een rechtstreeks 

duel om de vijfde plaats op de ranglijst troefde de meiden
het Leusdense Leos af met 2-3.

Er is dit voorjaar weer een 2de hands kinderkleding- en speelgoedmarkt in 
De Bilt. Op het erf van Boerderij Nieuw Bureveld wordt op zaterdagoch-
tend 5 april 2008 weer een markt gehouden waar 2de hands kinderkleding 
en speelgoed verkocht wordt. De verkoop begint om 9.00 uur tot 11.30 
uur. Iedereen die niet te veel geld wil uitgeven aan leuke en modieuze 
kinderkleding en kinderartikelen kan op deze markt terecht. De boerderij is 
gelegen aan de Universiteitsweg 1 in De Bilt (tegenover het Tuincentrum 
Europatuin).

2de hands Kinderkledingmarkt
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Het naast de velden gelegen Groen-
horst College komt al langere tijd 
ruimte tekort en zij hebben het huidi-
ge ‘3de veld’ gekocht van de gemeen-
te en gaan daar t.z.t. bouwen. Een 
jaar lang zijn door het bestuur van de 
vereniging en de gemeente De Bilt 
diverse mogelijkheden onderzocht. 
Het aan de leden voorgestelde plan is 
naar rijp beraad en in samenwerking 
met de gemeente gekozen als beste 
oplossing. De gemeente bekostigt de 
nieuwe veldindeling inclusief de aan-
leg van het kunstgrasveld.

Nieuwe indeling
Voorzitter Hans Voogt presenteert 
samen met de andere bestuursleden 
de voorgestelde plannen via een groot 
beeldscherm in de kantine van de 
voetbalvereniging. Veel vooral oude-
re SVM leden, trainer en vrijwilligers 
zijn aanwezig. Het plan luidt als 
volgt: het derde gras(-voetbal)veld 
vervalt. Het huidige tweede gras-
veld wordt een kunstgrasveld met 
verlichting. Het huidige eerste veld 
blijft intact en krijgt een nieuw hek-
werk rondom. Het huidige training-
veld blijft bestaan en houdt dezelfde 
functie. Het derde grasveld wordt 
aangelegd achter het kunstgrasveld 
van korfbalvereniging Tweemaal Zes. 
Via het trainingveld van SVM is daar 
al een bruggetje aangelegd, deze zal 
worden verbreed. 

Voordelen wegen op tegen extra 
kosten
Voorzitter Hans Voogt vertelt de aan-
wezigen dat de voordelen van deze 
nieuwe indeling groot zijn. Door de 
aanleg van het kunstgrasveld en het 
behouden van het trainingveld - dus 
een feitelijke uitbreiding - biedt dat 
veel ruimere trainingsmogelijkheden. 

Daarnaast kunnen, vooral in de aan-
loop van elk nieuw seizoen, ook meer 

avondwedstrijden gespeeld worden. 
Bij afkeuring van de grasvelden kan 
er toch gespeeld worden op het kunst-
grasveld. Als nadeel noemt hij het ver 
weg en uit het zicht liggen van het 
nieuwe derde grasveld, de extra kos-
ten van de huur van het trainingsveld 
en de verhoging van de energiekosten 
door de extra verlichting. De ver-
lichting kent overigens verschillende 
sterkten: een trainingssterkte en een 
wedstrijdsterkte. 

Voortgang
De aanwezige leden stemmen in met 
de plannen en de daarmee verband-
houdende contributieverhoging. De 
wensen zijn door het bestuur dui-
delijk en specifiek opgeschreven en 
het plan zal door de gemeente nu 
Europees worden aanbesteed. Het ligt 
in de bedoeling dat gedurende de 
zomermaanden, wanneer het voetbal 
toch stil ligt, het kunstgrasveld wordt 
aangelegd. Ook met het derde veld 
zal dan gestart worden. Vooralsnog 
gaat het Groenhorst College niet bou-
wen en mag er nog gebruikt worden 
gemaakt van het ‘oude’ derde veld. 
Het nieuwe derde grasveld kan zo 
namelijk ruim de tijd krijgen om een 
goede en stevige grasmat te krijgen.

Kunstgrasveld voor SVM
door Marijke Drieenhuizen

Afgelopen week hebben de leden van voetbalvereniging SVM ingestemd 
met de door het bestuur voorstelde nieuwe veldindeling en de aanleg 

van een kunstgrasveld.

Woensdagavond ging Salvo op 
bezoek bij Unitas in Mijdrecht. Uni-
tas staat elfde op de ranglijst en dit 
zou dus geen problemen voor de 
Salvodames moeten opleveren. 
Unitas begon goed aan de eerste 
set en moest Salvo werken voor de 
punten. Toch kwam Salvo niet in de 
problemen en werd de eerste set met 
25-18 gewonnen. Ook de tweede 
set liet eenzelfde beeld zien. Unitas 
trok zich op aan de Salvodames en 
zo werd het een leuke wedstrijd. 
Met 25-20 werd de tweede set door 
Salvo gewonnen. De derde set was 
Unitas het goede gevoel even kwijt. 
De passing kwam niet meer aan 
en de aanval liep niet meer over 
het net. Zodoende kon Salvo vrijuit 
aanvallen en met een gevarieerde 
set-up van spelverdeelster Jon Veen-
stra wist Salvo deze set met 25-10 

te pakken. De laatste set wist Unitas 
zich weer te herpakken en wer-
den er weer punten gemaakt. Toch 
wist Salvo de regie te houden en 
met name met de middenaanval en 
blok van Loes Verkerk en Marleen 
Nieuwenhuize veelvuldig te scoren. 
Met een setstand van 25-19 werd 
ook de vierde set door de Salvoda-
mes binnengehaald waardoor de 4-0 
overwinning een feit was. Met nog 3 
wedstrijden in het verschiet en met 5 
punten voor op de nummer 2 zijn de 
Salvodames goed op weg om kampi-
oen te worden dit seizoen. Met nog 
drie wedstrijden in het vooruitzicht 
is het voor de Salvodames zaak om 
geen punten meer te laten slingeren 
en te blijven winnen. Dan is het 
kampioenschap een feit en gaan de 
Salvodames eerste klasse spelen.

3 jeugdteams kampioen bij DOS
Op de laatste speelronde van de zaalcompetitie wisten maar liefst drie jeugdteams van het

Westbroekse DOS het korfbalkampioenschap te behalen. Twee van deze jeugdteams werden ook al kampioen 
in het najaar 2007 op het veld; een teken dat er voldoende talent binnen de vereniging aanwezig is dat ook 

nog eens goed wordt begeleid.

DOS A1
De A1 is één van die teams, dat zowel 
op het veld als in de zaal kampioen 
is geworden. In de zaal ging dit 
echter niet eenvoudig. Van de num-
mer twee op de ranglijst werd wel 
tweemaal gewonnen, maar tegen de 
mindere tegenstanders werden enkele 
wedstrijden verloren. De wedstrijd 
zaterdag in de Vierstee tegen rode 
lantaarndrager Koveni was ook niet 
de beste wedstrijd van de competitie, 

Op de foto ziet u Petra de Graaf en 
Kees Wijnen (begeleiders) en de spe-
lers Bram Nap en Job Stekelenburg. 
Op de voorgrond Femke Wijnen en 
Sanne Noordermeer.

Vrijdag 28 maart kregen de meiden van Teen Spirit de meeste punten bij 
Dance Revolution 2008. Deze danswedstrijd werd gehouden op Het Nieuw 
Lyceum in Bilthoven.Teen Spirit is de naam van selectiegroep 2 van Gym-
nastiek- en dansvereniging Gymma.

maar DOS was wel duidelijk sterker. 
Als er wat secuurder was omgespron-
gen met de vele kansen had de uit-
eindelijke overwinning van 14-8 nog 
ruimer uitgepakt.

DOS D1
De D1 heeft een heel goed zaalsei-
zoen gespeeld. Er werd geen enkele 
wedstrijd verloren en vorige week 
werd overduidelijk van de nummer 
twee (Huizen) met 12-6 gewonnen. 

Afgelopen zaterdag moest er mini-
maal gelijk worden gespeeld tegen 
Nova. Het werd een moeizame wed-
strijd. Het talrijke publiek dat uit 
Westbroek naar De Bilt was gekomen 
schreeuwde het team uiteindelijk naar 
een 3-5 overwinning.
Door dit goede resultaat komt dit 
team in het voorjaar uit het hoogste 
niveau in de Hoofdklasse. 

DOS F1
Het team met de allerjongsten wist 
na het veld ook weer in de zaal 
kampioen te worden. Dit F1 pupillen 
team bestaat uit 4 spelers (2 jongens 
en 2 meisjes) en zij spelen zoge-
naamd monokorfbal. Dat betekent dat 
er geen middenlijn is en direct als de 
bal is onderschept naar de eigen korf 
wordt gespeeld om te scoren.
Er werd geen enkele wedstrijd ver-
loren en alleen tegen het sterke SKF 
werd er tweemaal gelijk gespeeld. 
Zaterdag werd de laatste (uit-)wed-
strijd tegen Spirit in Voorthuizen met 
0-6 gewonnen en was het tweede 
kampioenschap een feit.

Dance Revolution 2008

4-0 overwinning  
Salvo dames 1

Geplande situering van sportpark van 
Eck en aanpalende omgeving.

Margo van Keulen (trainer/coach), Frank Dijkstra, Rick Peeters, Bas de 
Jong, Bas Noordermeer, Mathijs de Rooij en Marjolijn Groenevelt (trainer/
coach). Op de voorste rij: Lisanne Groot, Linda Nap, Cindy van Ettekoven en 
Annemarie van Zijtveld.

Wilco de Rooij (trainer/coach), Dirk-Jan van Barneveld, Rene Verhoef, Rik 
Nap en Jeroen Groot. voorste rij: Josine van Keulen, Sara Groot, Annette van 
Dijk, Jolanda Sodaar en Anne Verhoef.

De jongens C zijn het eerste team 
van Salvo dat zich dit seizoen kampi-
oen mag noemen. Zaterdag 15 maart 
kwam Lovoc op bezoek. Bij een 
3-0 overwinning zou Salvo kampi-
oen zijn.  Lovoc bood echter goede 
tegenstand en wist toch nog een set te 
winnen. En toen bleek dat de nummer 
twee ook een punt had laten liggen 
was duidelijk dat de Salvo jongens 
kampioen waren. 
Op de beker moest nog even gewacht 
worden tot de volgende thuiswed-
strijd. Afgelopen zaterdag was het 

dan zo ver. Omniworld uit Almere 
kwam op bezoek in Maartensdijk. 
Zij staan laag op de ranglijst en voor 
Salvo zou dit geen probleem moeten 
zijn. Met harde smashes, geplaatste 
ballen, mooie duikacties en een las-
tige service wist Salvo duidelijk het 
verschil te maken. Met een harde 
laatste klap van Christiaan Smit was 
de 3-0 overwinning een feit. En met 
het nummer ‘We are the Champi-
ons’ op de achtergrond namen de C 
jongens de beker en de medailles in 
ontvangst. 

KAMPIOEN!



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

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

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

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

van vliet tuinservice adverteert niet in de wintermaanden. 
levert zelf nieuwe teks aan tzt.

10e penning administraties. Aangifte inkomstenbelasting te laat? 
U heeft nog ruim de tijd. Tel. 0346-822255 www.10epenning.nl 
of email info@10epenning.nl 

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

NOODKREET: Met spoed een bezorg(st)er gezocht voor 
Lage Vuursche. Als we geen aanmeldingen krijgen, dan zal 
waarschijnlijk de krant op donderdag bezorgd worden i.p.v. 
woensdag in Lage Vuursche. Voor meer info 
bel: 0346-211992

Personeel Gevraagd

OPPAS  gevr. Di & do, 
13.00 uur uit vrije school halen, 
tot 17.30. 1 kindje van 4jr. 
Groenekan. Tel. 06-26566200

Erkend stratenmakersbedrijf 
is op zoek naar medewerkers 
voor grond en straatwerk. 
Schooverlaters kunnen ook 
reageren. Tel. 0346-286372 / 
06-51939886.

Kaasspeciaalzaak in B’hoven 
vraagt enth. pt medewerkster 
voor dinsdag en donderdagoch-
tend. Soll. richten aan Klumper 
Zuivelhandel VOF, Julianalaan 
28, 3722 GR, Bilthoven

Personeel Aangeboden

OPPAS  aangeboden in 
Westbroek op vrijdag vanaf 
6.00 uur (s’morgens!). Alles is 
aanwezig. Tel. 06-36227244

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

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

Diversen

Gevonden: L. Blauwe knuffel 
Difrax. Tel. 0346-214105

Lente in je haar! Kom naar 
BETTY'S CORNER!
Elke vrijdag en zaterdag in 
Maartensdijk bij kapper Hans.
Bel voor een afspraak: 
06-33722022.
Zorg voor uw haar!

Te huur: LUXE VILLA’S 
te Daumanzan sur Arize in  
Zuid-Frankrijk. 
contact@goedinfrankrijk.nl of 
www.goedinfrankrijk.nl 

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

Outlet vloerbedekking , 
prijzen v.a € 5,00 per m2 ,  
www.mevoshop.nl
of bel 06-30186342
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Bankstel groen, geruwd leer 
1x 3 zits en 2x2 zits. €175,-.  
Tel. 06-42430747

Antiek grenen vitrine kastje, 
met verlichting 105x188x47. 
€180,-. Tel. 06-42430747

Grenen TV KAST 2 deur-
tjes 106x68x51. €75,-.  
Tel. 06-42430747

Grene salontafel. 120x80x46. 
€45,-. Tel. 06-42430747

Oud eiken BUREAU i.z.g.s. 
130x80. Bovenblad in het mid-
den groen lakenstof. €125,-. 
Tel. 0346-212463.

HP office jet fax/copier-printer 
€35,-. Vliso trap z.g.a.n. €45,-. 
Tel. 06-20428385

Centrifuge Zanker 3kg. €20,-. 
Tel. 0346-211433.

Steengrill 19x37cm. €7,50. 
Wafelijzer. €4,50. Tel. 
0346-211738.

Nieuwe meisjesschoenen 
Petit Shoes, maat 20.€ 12,50. 
2 Dlge rotanwieg. € 20,-  
Tel. 0619691119, na 19.00 uur.

Solide jongensfietsje v.a 3 jaar. 
€ 20,-. Bak met z.g.a.n. houten 
speelgoed t.e.a.b.
Tel. 06 19691119, na 19.00 
uur.

Te koop gevraagd

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

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

Auto's/Motoren

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

Te koop aangeboden

Nootjes

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

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

✄ 

Als een uil een prooi weet te snappen
eet die ‘m op in enkele happen
hij vormt dan een bal
die hij uitbraken zal
om daarna een uiltje te knappen

Guus Geebel Limerick

Aanstaande vrijdagavond 4 april kunt u weer klaverjassen bij SVM. In de kan-
tine van deze sportvereniging aan de Dierenriem in Maartensdijk bent u van 
harte welkom. Het klaverjassen begint om 20.00 uur en meedoen kost 3 euro. 
Er is ook een loterij, voor € 0,25 kunt u een lot kopen.

Zaterdag 5 april houden de Country Line Dancers Born Country uit Maartens-
dijk voor het 5e jaar een demonstratie- en workshopdag, waarop door verschil-
lende afdelingen van Born Country demonstraties worden gegeven. De 55+ 
Line dancers uit Houten/Bunnik zijn van de partij evenals de SWOS Small 
Town Country Dancers uit Soest, de VVSO WVT Gardendancers uit Bilthoven, 
de ANBO Kwinkdancers uit Bilthoven, de SWOS Lorech Country Dancers uit 
Houten en de dansers van Born Country uit Maartensdijk. Daarnaast zal de 
instructrice en choreografe verschillende dansen uit lessen. Er is ook voldoende 
tijd om uw favoriete dans aan te vragen. Dit evenement is in de vijf voorbije 
jaren uitgegroeid tot een druk bezocht evenement. Vele dansers ook jonger dan 
50 weten de weg te vinden. De 50+ dag wordt gehouden in multifunctioneel 
centrum De Vierstee, Nachtegaallaan 30 te Maartensdijk. De deuren gaan open 
om 9.30 uur en de aanvang is 10.00 uur. Het eind staat gepland rond 16.30 uur. 
Reserveren kan via e-mail born.country@casema.nl of telefonisch tussen 17.00 
en 18.00 uur onder nummer 0346 212817 t.n.v. Hendrikse.

Op vrijdag 4 en zaterdag 
5 april geeft het muziek-
gezelschap ‘Vrienden-
kring” weer haar jaar-
lijks concert. Deze keer 
gaat het orkest op de 
Amerikaanse tour. De 
muzikanten proberen 
zich helemaal in te leven 
in de Amerikaanse stijl 
van musiceren. ‘Echter 
of wij als nuchtere Hol-
landers het temperament 
van de Amerikanen kun-
nen evenaren, dat is aan 
de bezoekers’, vermeldt 

het programmaboekje.
Het is in ieder geval de 
moeite waard om dat 
eens te gaan onderzoe-
ken. De jeugdafdeling, 
10 mens sterk, werkt 
voor het eerst op deze 
avonden geheel zelf-
standig mee. De uitvoe-
ringen vinden als altijd 
plaats in het Dorpshuis 
van Westbroek aan de 
Prinses Christinastraat. 
Aanvang 20.00 uur en 
de toegang is gratis. 
[MN] 

Twijfelt u of u de gewone computerlessen voor beginners kunt doen, bijvoor-
beeld omdat u de Nederlandse taal nog niet zo goed beheerst; omdat u minder 
goed hoort; wat minder gemakkelijk leert of om welke andere reden dan ook? 
Speciaal voor u is er in 't Hoekie een computerlesgroep: de Extra Aandacht 
Groep! De groep is kleiner en er komen wat minder onderwerpen aan bod dan 
in de gewone beginnergroep, maar men leert met de computer om te gaan en 
e-mail en internet worden uitvoerig behandeld! 

Lessen zijn op donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur, te starten op don-
derdag 3 april. De kosten bedragen 69 euro inclusief lesmateriaal voor 8 lessen 
(met de u-pas 51,75 euro). Voor aanmelden of informatie: Buurthuis 't Hoekie 
Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2, tel. 030 2201702, e-mail info@hoekie.nu.

Asterix in deVierstee 
De film Asterix en de Olympische Spelen is in dit 
Olympisch jaar 2008 op woensdag 9 april a.s. om 
14.00 uur in De Vierstee aan de Nachtegaallaan in 
Maartensdijk te zien. De entree bedraagt 4,50 euro 
en kaarten zijn vanaf 13.30 uur aan de kassa van De 
Vierstee verkrijgbaar.

Wil je een echte goochelaar worden? Dit kan in 
slechts vijf lessen! In deze vijf middagen leren kinde-
ren de beste trucs met kaarten, touw, munten en met 
nog meer verschillende attributen. Na afloop kunnen 
ze ouders en vriendjes versteld doen staan! Ze houden 
er ook nog wat lesmateriaal aan over, zodat ze thuis 
nog kunnen oefenen. 

De cursus start vandaag woensdag 2 april, duurt van 
15.30 tot 17.00 uur en is voor kinderen van 8 t/m 12 
jaar. De kosten bedragen 15 euro (met de u-pas wordt 
dit bedrag 7.50 euro). Informatie en inschrijvingen bij 
Buurthuis ’t Hoekie!, Prof. Dr. T.M.C Asserweg 2,  
tel. 030 2200702. E-mail info@hoekie.nu.

Extra aandacht in computerlessen!

Vriendenkring op Amerikaanse tour

Klaverjassen bij SVM

50+ Country Line dance 

Website Sojos
Wil je data weten van activiteiten van Sojos of 
bijvoorbeeld foto’s bekijken, dan kun je de Sojos 
website bezoeken. De website van Sojos is te vin-
den op www.freewebs.com/sojos1

Sportbus 
Aanstaande donderdag 3 april zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrij-
ken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tus-
sen 15.15 uur en 17.15 uur.
De sportbus bevat allerlei spelmaterialen die door 
de kinderen en de oudere jeugd gratis en onder 
begeleiding van Marlon gebruikt kunnen worden. 
Denk bijvoorbeeld aan allerlei balspellen, maar ook 
bijv. steltlopen of eenwieler. Bij slecht weer zijn de 
kinderen welkom in Sojos waar het sportbus team 
een alternatief programma zal aanbieden..

Spelletjesmiddag Sojos
Vandaag woensdag 2 april zijn alle basisschool-
kinderen vanaf 6 jaar weer welkom op de twee-
wekelijkse spelletjes- en knutselmiddag van Sojos. 
Er wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Guner (tijdelijke vervanger van 
Hassan). Uiteraard zijn ook de vaste vrijwilligers 
weer van de partij. Deelname aan de middag is 
gratis. De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 
16.00 uur. De erop volgende middag is op woens-
dag 19 april.

Agenda Sojos

Goochelen in ‘t Hoekie
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Kraaienveld is een tennisclub met 
een hele eigen sfeer, vertellen Jan 
Maasen, lid van het bestuur en van 
de lustrumcommissie en Fokko Sijt-
sma, ook bestuurslid en lid van de 
baancommissie. Ze noemen het een 
sociale en plezierige vereniging. Bij 
Kraaienveld staat vooral de gezellig-
heid van het sporten voorop. Natuur-
lijk neemt men ook deel aan competi-
ties. De jeugd aan de jeugdcompetitie 
en de senioren aan de 35+ competitie. 
Het deelnemen aan de competitie is 
niet verplicht, er zijn ook leden die 
alleen maar komen om met hun vaste 
partner(s) een balletje te slaan als het 
ze uitkomt. Op bepaalde dagen zijn er 
de z.g. ‘tossavonden’ voor heren en 
voor gemengd. Dan wordt er d.m.v. 
loting een speelprogramma samenge-
steld. Daarbij wordt er wel op gelet 
dat de samenstelling van de koppels 
het spelen voor iedereen leuk houdt.

Overzichtelijk
De leden van Kraaienveld komen uit 
de naaste omgeving. Voornamelijk uit 
Westbroek, Tienhoven en Maarssen. 
Dat is bewust beleid. Op die manier 
blijven we onder elkaar, vertellen de 
beide bestuursleden. We willen dat 

de leden van Kraaienveld elkaar alle-
maal kennen. Dat bevordert de onder-
linge sfeer en dan voelt iedereen zich 
ook verantwoordelijk voor het reilen 
en zeilen van de club. Als iemand die 
niet in de buurt woont lid wil worden 
kan dat pas door introductie. Toch is 
er geen sprake van ballotage, zeggen 
de bestuurders. We willen alleen dat 
het overzichtelijk blijft. Daardoor is 
het ook mogelijk dat ieder lid een 
sleutel van het hek van het tennispark 
heeft. In principe kan ieder lid dus 
gaan tennissen op een tijdstip dat hij 
wil, mits er een natuurlijk een baan 
vrij is. Men kan dan ook het clubhuis 
betreden. Een unieke gang van zaken. 
Het plezierige van Kraaienveld is 
bovendien dat de (rode) kunststofbaan 
de gelegenheid biedt om het hele jaar 
door te tennissen. En dat gebeurt in de 
praktijk dan ook. Het systeem werkt 
perfect. De vereniging heeft ook een 
trainer, Nico Snabel, die zich vooral 
met de jeugd bezig houdt. 

Meer leden
Momenteel heeft Kraaienveld zo’n 
120 leden. Dat getal wisselt nogal 
sterk en het zouden er best wat meer 
mogen zijn menen Maasen en Sijt-

sma. Een ledenaantal van 140/150 
geeft toch wat meer armslag. De 
club is financieel weliswaar gezond 
maar de toekomst baart toch enige 
zorg. Er moet het nodige worden 
vervangen, waaronder in de naaste 
toekomst ook de twee kunststofba-
nen (kosten 40000 euro). Dat is geen 
gering bedrag. Gelukkig zijn er veel 
sponsors die regelmatig de helpende 
hand bieden. Met name de Rabobank 
kan hier genoemd worden. Maar ook 
genoemd mag worden overbuurman 
van Oostrum van het gelijknamige 
loonbedrijf die er altijd belangeloos 
voor zorgt dat alle gesnoeide takken 
van de begroeiing rond de tennis-
banen versnipperd kunnen worden. 
Want ook dat is een kenmerk van het 
Kraaienveld: men doet alles zo veel 
mogelijk zelf, dat bespaart de kosten. 
Momenteel probeert de club op aller-
lei manieren om geld binnen te halen 
en ook zo efficiënt mogelijk te opere-
ren, ook op langere termijn.

Lustrum
Maar eerst gaat men dit jaar het 
vierde lustrum vieren. Dat gebeurt op 
een gezellige maar niet overdreven 
manier. Komende zaterdag is er een 

tennisclinic voor iedereen die kennis 
wil komen maken met deze tennisver-
eniging. Dan is er in juni een jeugd- 
en seniorentoernooi met barbecue en 
een 35+ toernooi met de bevriende 
verenigingen TC Groenekan, Hol-
landsche Rading en Tautenburg. En 
wellicht is er later in het seizoen nog 

een festiviteit maar daarop is de lus-
trumcommissie nog aan het broeden. 
Maar bovenal hoopt men dat het 
ledental weer een beetje gaat stijgen. 
Dat moet mogelijk zijn want uit alles 
blijkt dat Kraaienveld een leuke en 
gezellige club is.

Tennisvereniging Kraaienveld heeft al 20 
jaar een goed nest in Westbroek

door Martijn Nekkers

Dit jaar bestaat de Westbroekse tennisvereniging Kraaienveld 20 jaar. De club heeft een terrein met twee 
banen, gelegen in de schaduw van de molen De Kraai aan de Huydecoperweg. Twintig jaar geleden namen 
een paar enthousiaste tennissers het initiatief om een eigen tennisclub op te richten in Westbroek. Voor die 

tijd was er op het gebied van tennis niets te doen in dit dorp, daarvoor moest je naar Maartensdijk of
Groenekan. Pas in 1993 kreeg de vereniging beschikking over eigen accommodatie met twee kunststofbanen. 
De grond is en blijft echter van de gemeente. Voor de somma van één Euro per jaar heeft men het terrein in 

erfpacht.  Vanaf 1993 ook werden er officiële kampioenschappen gehouden. Het staat te lezen in het fraai
uitgevoerde clubblad met de toepasselijke titel ‘Gekras’. Dit jaar hoopt het Kraaienveld met enkele

evenementen haar jubileum te vieren.

Fokko Sijtsma (l) en Jan Maasen , bestuursleden van TV Kraaienveld.

Tennis clinic
Tennisvereniging het Kraaienveld uit Westbroek bestaat 20 jaar. Om dat te 
vieren houdt de vereniging een tennisclinic op zaterdag 5 april. Iedereen 
die dat wil kan dan kennis komen maken met de vereniging. Deze middag 
is onder anderen bedoeld voor mensen die altijd al hebben willen leren 
tennissen maar die stap om wat voor reden dan ook nog niet hebben gezet. 
Maar ook voor hen die vroeger tennisten en de draad weer willen oppak-
ken. Alle leden van de vereniging zijn eveneens welkom. Tennisrackets en 
ballen zijn aanwezig.

Om 13.30 uur is er eerst vrij spelen. Vanaf 15.30 de tennisclinic met o.a. 
warming up, tennisles, ballenkanon, service km-teller en racketbespanser-
vice. De toegang is gratis. Het tennispark van het Kraaienveld is gelegen 
aan de Burg. Huydecoperweg, naast korfbalvereniging DOS, in de schaduw 
van molen 'De Kraai'.

Aanmelden kan via TVHetKraaienveld@hotmail.com, maar gewoon langs-
komen op 5 april kan ook. Later in het jaar zijn er nog andere activiteiten. 
[MN]

Tweemaal Zes startte de wedstrijd 
zonder de geblesseerde aanvoerder 
Wouter van Brenk. Hij werd vervan-
gen door Tim Meijers. Ook Rianne 
Wolff, nog herstellende van een ope-
ratie, speelde niet mee. Tweemaal Zes 
begon afwachtend en lichtelijk onge-
inspireerd aan de wedstrijd, terwijl 
Blauw Wit liet zien wel zin te hebben. 
De Friezen namen dan ook duidelijk 
het initiatief met een 3-0 voorsprong. 
In een iets wat aangepaste vaksamen-
stelling was het even zoeken, maar 
al snel pakte de Maartensdijkers de 
draad op. 
Even later werd de stand alweer 
gelijk getrokken (6-6) en daarna kon 
Tweemaal Zes het initiatief defini-
tief overnemen. Met bij vlagen leuke 
combinaties werd er voor de rust een 
voorsprong opgebouwd en met een 
6-9 stand op het scorebord werd er 
gerust.

In de tweede helft kon Tweemaal Zes 
rustig verder bouwen aan een grotere 
voorsprong en Blauw Wit geloofde 

het wel. Met name de Friese mannen 
maakten af en toe een goochel- of 
kamikazeactie. Tweemaal Zes breid-
de de voorsprong uit naar 13-19. In de 
eindfase kwamen Daniëlle Willemse 
en junior Ard Jan Drost nog binnen 
de lijnen, waarbij laatstgenoemde nog 
een strafworp wist te verzilveren. 
Uiteindelijk scoorde Blauw Wit in de 
eindfase nog een aantal keer tegen, 
waardoor de eindstand voor hen nog 
iets dragelijker werd. Eindstand: 
17-20. Groen Geel verzaakte niet bij 
en tegen Hoogkerk, zodat zij kampi-
oen zijn geworden.
Tweemaal Zes gaat zich nu voor-
bereiden op het tweede deel van de 
veldcompetitie.

Daarin staat Tweemaal Zes op de 
eerste plaats. Er zal geoefend worden 
tegen hoofdklasser Drachten (uit 12 
april a.s.) en tegen De Meeuwen 
uit Putten (thuis 19 april a.s.). De 
eerste competitiewedstrijd zal in 
Maartensdijk op 26 april gespeeld 
worden tegen DVO uit Bennekom.

Tenniscentrum Groenekan orga-
niseert in samenwerking met de 
KNLTB vandaag woensdag 2 april 
op winkelcentrum Planetenbaan in 
Bilthoven een tennisevenement, 
waarbij alle jeugd vanaf 5 jaar op 
speelse wijze kennis kan maken 
met tennis. De toegang is natuurlijk 
gratis en het evenement duurt van 
14.00 tot 17.00 uur.
Met onder meer schooltennis, 
tennis voor mini’s, gesponsorde 
selectietrainingen en het Leaf Ten-
nis Project (tennis voor kinderen 
waar thuis mogelijk de middelen 
ontbreken) is dit straattennis een 

onderdeel van een groots opgezet 
jeugdplan voor alle jeugd uit de 
gemeente De Bilt. Voor informatie: 
kijk op www.tcgroenekan.nl , bel 
met 0346 212398 of mail naar ten-
nis4u@tcgroenekan.nl

StraattennisLeaf Tennisproject in
Groenekan 

Op 7 april 2008 gaat het Leaf Tennis Project (LTP) van start bij 
Tenniscentrum Groenekan. Het LTP heeft als doel kinderen tussen de 

6-12 jaar kennis te laten maken met sport en tennis. Vooral de gezinnen, 
waar het voor de kinderen om financiële redenen moeilijk is om te 

kunnen sporten, vallen binnen de doelgroep van dit project. Kinderen 
woonachtig in de Gemeente De Bilt kunnen zich aanmelden voor dit 
sportieve initiatief. Vanuit de gemeente De Bilt en het bedrijfsleven 

wordt dit initiatief van harte aanbevolen.

Het LTP wordt financieel ondersteund 
door hoofdsponsor Leaf. Leaf spon-
sort dit initiatief omdat sporten goed 
is voor kinderen en tennis al lang 
geen elitesport meer is. Vandaar dat 
tennissen voor iedereen (financieel) 
toegankelijk moet zijn’, aldus Johan 
Bladt, directeur Leaf.

Geweldig initiatief
Tenniscentrum Groenekan onder-
steunt dit initiatief onder meer door 
middel van het beschikbaar stellen 
van tennisbanen. Kees Overvest van 
Tenniscentrum Groenekan: ‘het Leaf 
Tennis Project is een geweldig initi-
atief en als onderdeel van een groots 
opgezet jeugdplan, zie ik dit als een 
enorme kwaliteitsinjectie voor ons 
gehele tenniscentrum’.
Het LTP geeft dit zomerseizoen maxi-
maal 30 kinderen de kans om te leren 
tennissen. Zij krijgen 14 weken lang 
tennisles van een gediplomeerde trai-
ner, die de kinderen de basisvaardig-
heden van het tennis onder de knie zal 

brengen. Vanzelfsprekend krijgen de 
tennislessen voor deze groep kinde-
ren een vervolg in het winterseizoen 
2008 / 2009.

Schooltennis
Daarnaast staan andere activiteiten 
op de tenniskalender gepland voor 
deze zomer, waaronder schooltennis, 
streettennis en toernooien. Inmiddels 
is het schooltennis van start gegaan 
en wordt er deze twee weken op 
diverse scholen in De Bilt/Bilthoven 
tennisles gegeven. Tijdens de één uur 
durende les leren de kinderen op een 
leuke speelse wijze kennis te maken 
met tennis. 

Ouders met een kind of kinderen die 
mogelijk in aanmerking komen voor 
het Leaf Tennis Project op Tennis-
centrum Groenekan kunnen zich aan-
melden via tennis4u@tcgroenekan.
nl; telefonisch (0346 212398) of op 
het tenniscentrum Copijnlaan 43 te 
Groenekan.

Tweemaal Zes sluit 
zaalcompetitie af met winst 
Na het kampioenschap twee weken terug min of meer uit handen te 
hebben gegeven, speelde Tweemaal Zes de laatste zaalwedstrijd om 

‘des keizers baard’. Dit mede omdat tegenstander Blauw Wit zich reeds 
had veilig gespeeld in de Overgangsklasse D. Tweemaal Zes reisde af 

naar Heerenveen, alvorens er aangetreden kon worden tegen de Friese 
formatie. De eerdere ontmoeting tussen beiden werd door Tweemaal 

Zes gewonnen met 20-15



De fractie van D66 vindt dat een 
complex met een dergelijke omvang 
niet in de omgeving past. Voor de 
bereikbaarheid over de Beukenbur-
gerlaan zal deze laan verbreed moe-
ten worden. Daarvoor is een aanleg-
vergunning ingediend, die de raad 
mogelijk zal afwijzen. D66 wil weten 
wat het gevolg is bij een negatief 
raadsbesluit. De fractie vraagt verder 
of er geen gronden waren om een 
bouwaanvraag af te wijzen en vraagt 
het college waarom er niet eerder met 
de raad en de bevolking is gecom-
municeerd.
Rost van Tonningen vraagt het col-
lege of een bouwvergunning voor 
een woonzorgcomplex verleend kan 
worden als de bestemming in het 

bestemmingsplan een verpleeghuis 
is. Hij noemt het gebied geen goede 
locatie. Rost van Tonningen wil ook 
duidelijkheid over een kapvergunning 
voor ongeveer 85 bomen. Tenslotte 
vraagt hij het college met de aanvra-
ger te onderhandelen over een andere 
locatie.
Wethouder Ditewig antwoordt dat er 
een aanlegvergunning is gevraagd 
voor de ontsluitingsweg naar de par-
keerkelder en voor de parkeervoor-
zieningen. De aanvraag strijdt met het 
bestemmingsplan en een beslissing 
over vrijstelling is de bevoegdheid 
van de gemeenteraad. Er is geen kap-
vergunning verleend. Ditewig zegt dat 
de ontvangst van de bouwaanvraag en 
het verlenen van de vergunning op 

normale wijze is gepubliceerd. In het 
antwoord aan de ABBB zegt de wet-
houder dat het begrip verpleeghuis in 
het bestemmingsplan niet is gedefini-
eerd. ‘Bij de aanvraag is aangegeven 
welke aspecten van zorg zullen wor-
den aangeboden. 
De in de aanvraag genoemde gezond-
heidsfuncties van de te realiseren 
gebouwen zijn dusdanig, dat sprake 
is van gebouwen ten dienste van 
verpleging. De gemeente had daarom 
geen ruimte de bouwvergunning te 
weigeren.’ De wethouder zegt wel 
toe nader onderzoek naar de ver-
pleeghuisfunctie te gaan doen. B en 
W delen de zorg van de raadsfracties 
over de kwetsbaarheid van de locatie 
nabij de ecologische hoofdstructuur. 
‘Daarom is besloten met de eigenaar 
te onderhandelen over een andere 
locatie’, aldus Ditewig.
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‘Het evenement vindt dit jaar voor 
de negentiende keer plaats’, vertelt 
Wout Lam, die voorzitter is van de 
‘Open Dagcommissie’ van de afde-
ling. Een paar keer kon de open dag 
niet plaats vinden door mond- en 
klauwzeer of de vogelpestepidemie. 
Daar is dit jaar in ieder geval geen 
sprake van. ‘We willen het publiek een 
boeiend en gevarieerd programma aan 
bieden. Ieder jaar nemen we een ander 
deel van het gebied ten noorden van de 
stad Utrecht. Dat is dit jaar het gebied 
rond Groenekan’, vertelt José Lam, de 
vrouw van Wout en tevens coördinator 
van het gebied. ‘Die variatie spreekt de 
bezoekers aan’, weet ze uit ervaring.

Kost het moeite om genoeg deel-
nemers te vinden? Wout: ‘Dat valt 
over het algemeen wel mee. We doen 
echter dit jaar niet mee aan ‘Kom 
in de kas’. In ons gebied zitten nu 
eenmaal niet zo veel tuinders. Je kunt 
niet ieder jaar bij hetzelfde tuinbouw-
bedrijf aankloppen. Daarom slaan we 
dat voor dit jaar een keertje over.’ Dit 
jaar zijn er wel een paar interessante 
veehouderijbedrijven die aan de open 
dag meedoen. Betekent zo’n open 
dag veel extra werk voor de deelne-
mers? ‘Ik dacht het niet’, zegt Lam, 
‘belangrijk is dat je wat extra mensen 
hebt rondlopen die de bezoekers wat 
over de dieren en het bedrijf kunnen 
vertellen. Er moet ook voldoende 

voorlichtingsmateriaal beschikbaar 
zijn zodat de bezoekers een goede 
indruk krijgen. Ik vind ook dat het 
er allemaal niet zo heel erg ‘spic en 
span’ hoeft uit te zien. Laat maar 
zien hoe het er op de boerderij aan 
toe gaat, hoe er gewerkt wordt’. In 
de praktijk is het dan toch zo dat 
iedere ondernemer graag zijn bedrijf 
zo mooi en netjes mogelijk wil pre-
senteren. Er wordt dan echt wel wat 
extra geveegd en opgeruimd. 

Stedelingen
Welke mensen komen er af op zo’n 
open dag? Wout Lam vertelt dat het 
toch meestal de mensen uit de buurt 

zijn. Zij kennen het platteland al een 
beetje. Het is vooral ook een gezins-
uitje. Leuk voor de kinderen wanneer 
er, zoals dit jaar ook weer het geval 
is, veel dieren te zien zijn. Stede-
lingen uit Utrecht kom je toch veel 
minder tegen, terwijl het vooral voor 
de stadsmens interessant zou zijn om 
eens te zien waar het voedsel wat hij 
iedere tot zich neemt vandaan komt. 
Lam merkt ook op dat de stad en 
het platteland steeds meer uit elkaar 
groeien. Dat komt mede door schaal-
vergroting en specialisatie. Je hebt nu 
grote bedrijven die zich uitsluitend 
bezig houden met bijvoorbeeld melk-
vee, kippen of varkens. ‘Ik zou zelf 

als melkveehouder ook niet precies 
weten wat er op een varkensbedrijf 
gebeurt. Vroeger waren de bedrijven 
gemengd en meestal een stuk kleiner, 
dan speelde dat veel minder.’ 

Kritiek
Komt er veel kritiek op het boeren-
bedrijf los op zo’n open dag? We 
weten immers dat de landbouwsec-
tor steeds meer onder vuur komt te 
liggen. Verantwoord met de natuur 
omgaan, veilig voedsel produceren en 
dierenwelzijn winnen steeds meer aan 
belangstelling en leiden tot een kriti-
sche benadering van de sector. Lam: 
’Dat valt wel mee. Het is belangrijk 
dat we de burgers goed en eerlijk 
uitleggen waar we mee bezig zijn en 
waarom we dat doen. Dan valt het 
met die kritiek meestal wel mee, ik 
ben daar niet zo bezorgd over.
Er is in ieder geval op zaterdag 5 april 
weer genoeg te zien. Een folder met 
plattegrond en de adressen van de 
opengestelde bedrijven (aangegeven 
met de Nederlandse vlag) vinden de 
bezoekers bij alle deelnemers. Verder 
informatie op tel. nr. 0346 211514

Veebedrijven doen de deur voor u open
door Martijn Nekkers

Op zaterdag 5 april 2008 organiseert LTO Nederland afdeling Maartensdijk - de Bilt - Loosdrecht een  
open dag bij 5 agrarische ondernemers in Groenekan en De Bilt. Tussen 10.00 uur en 16.00 uur is iedereen 

welkom op deze bedrijven. 

Teus Spelt geniet van zijn jonge kalfjes.
Op dit moment is er zelfs een tweeling bij.

Vragen in raad over zorgcentrum Beukenburgerlaan
door Guus Geebel

De bouwvergunning voor een zorgcentrum aan de Beukenburgerlaan was voor Frans Poot (D66) en de Ebbe Rost 
van Tonningen (ABBB) aanleiding B en W vragen te stellen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 27 maart. 

Voor de bereikbaarheid over de Beukenburgerlaan (hier vanaf de Groene-
kanseweg gezien) zal deze laan verbreed moeten worden. Daarvoor is een 
aanlegvergunning ingediend, die de raad mogelijk zal afwijzen.

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

Feestaanbieding

Het Grondmonster 
Touwtrekmenu

Grote bak friet met daarbovenop 
een vleeskroket of een frikandel 

met mayonaise voor de

feestprijs € 2,50

20 jaar

De deelnemende bedrijven zijn: 
•		Familie	 Westeneng	 aan	 de	 Groenekanse-

weg 51 te Groenekan. Het veehouderijbe-
drijf heeft ca. 50 melkkoeien en jongvee 
waaronder kruislingen. Recentelijk is de 
ligboxenstal verlengd.

•		T.	Spelt,	Groenekanseweg	151	te	Groene-
kan. Dit is een veehouderijbedrijf met ca. 
50 roodbonte melkkoeien en jongvee.

•		Familie	Westeneng,	Voordorpsedijk	 35	 te	
Groenekan. Dit is een bedrijf met melk-
koeien op Hollandse stal. Er zijn ook 
schapen en geiten. De schuur is (heel bij-
zonder) omgebouwd tot vergader- en ont-
vangstruimte. Een gedeelte van het bedrijf 
is omgevormd voor natuurontwikkeling.

•		Stal	 van	 Brenk,	Voordorpsedijk	 29	Groe-
nekan. Een pensionstal voor paarden, ook 
worden er paardrijlessen gegeven. Kinde-
ren kunnen deze dag met de pony meelo-
pen. 

•		Zorgboerderij	 Nieuw	 Bure-
veld, Universiteitsweg 1, De Bilt.  
Dit is een jongvee opfokbedrijf en 
tevens 3 dagen per week zorgboer-
derij voor mensen met een beperking. 
Er is een ontvangst- en vergaderruim-
te in ‘De Hooierij’. Er zijn ook geiten.  
Om 14.30 uur is hier een demonstratie 
van schapendrijven met Bordercollies, een 
mooie samenwerking tussen schaap en 
hond. Vanaf 14.00 uur is de Vogelwacht 
aanwezig om u te vertellen en te infor-
meren over weidevogels in de buurt van 
Nieuw Bureveld.

Deze maand:

Heldere Kippensoep
*

Boeuf Stroganoff
*

Soesjes met warme chocoladesaus
€ 17.50

Openingstijden:
Maandag en dinsdag gesloten

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

Zondag : 15.00 – 22.00 uur

Bistro De Egelshoek

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

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
10-4

Do.
03-4

9,25

9,50

½ kip, met frietjes en sla

Barramundi filet met
kappertjessaus

Woe.
09-4

Woe.
02-4

9,95

9,95

Gegrilde tonijn steak

Gebakken eendenborst met 
sinaasappelsaus

We hebben er zin in!

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Heerlijke 
Varkenslappen

Kilo   3,49
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