
De inwoners uit Maartensdijk, 
Groenkan, Westbroek en Hollandsche 
Rading maken eigenlijk nog geen 
gebruik van deze SWOvoorziening. 
Toch is deze bus er ook voor hen. 
Alle mensen van 55 jaar of ouder, die 
niet meer in staat zijn om zelfstandig 
boodschappen te doen kunnen, tegen 
een kleine vergoeding, met deze bus 
mee. Er kunnen maximaal 6 personen 
tegelijk vervoerd worden of 4 perso-
nen en één rolstoel. Voor eventuele 
rollators is altijd plek. 

Met helpende hand
Als er meerdere personen gebruik 
maken van de BoodschappenPlusBus 
dan gaat er ook nog een vrijwil-
liger mee die hand- en spandien-
sten verricht. De deelnemers kunnen 
daardoor geholpen worden bij het 
in- en uit stappen, maar ook is deze 
vrijwilliger bereid om, als dat nodig 
is, te helpen bij het inpakken van de 
boodschappen, het dragen van de tas, 
deze in de bus te zetten en vervolgens 

het huis in te dragen. Vaak wordt er 
ook na afloop gezamenlijk eerst nog 
een kopje koffie gedronken. Iedereen 
wordt om een afgesproken tijd thuis 
opgehaald en weer teruggebracht. De 
BoodschappenPlusBus geeft men-
sen weer een stukje zelfstandigheid 
terug. 

Gratis proberen
Op dinsdagochtend 12 februari aan-
staande kunnen mensen die tot de 
doelgroep behoren en wonen in één 
van de kernen Maartensdijk, Groe-
nekan, Westbroek of Hollandsche 
Rading gratis proberen of deze voor-
ziening ook iets voor hen is. Er wordt 
dan gewinkeld op het Maertensplein 
in Maartensdijk en na afloop wordt er 
een kopje koffie gedronken in Dijck-
state. Vervolgens wordt iedereen, met 
de gekochte boodschappen, weer naar 
huis gebracht. Voor aanmeldingen of 
informatie kan men contact opnemen 
met de SWO in Maartensdijk, bereik-
baar op nummer 0346 214161.

Activiteiten in februari
In de komende maand staat er nog 
veel meer activiteiten op het pro-
gramma van de BoodschappenPlus-
Bus.
-  Elke dinsdagochtend kunnen er 

boodschappen worden gedaan in 
Maartensdijk

-  Elke dinsdagmiddag kunnen er, 
wisselend, boodschappen gedaan 
worden in de Kwinkelier in Bilt-
hoven of op de Hessenweg in De 
Bilt.

-  Elke donderdagochtend gaat de bus 
naar de Kwinkelier in Bilthoven

Deze activiteiten vinden allemaal 
plaats in de eigen gemeente en daar-
aan is een bijdrage verbonden van 
drie euro per keer.
Ook worden er uitjes georganiseerd. 
In februari kan men deelnemen aan 
de onderstaande activiteiten:
-  Woensdagochtend 13 februari gaat 

de bus naar de Hilversumse markt 
(kosten 5 euro)

-  Dinsdagmiddag 19 februari wordt 

het museum Oude ambachten en 
Speelgoed in Terschuur bezocht 
(kosten 35 euro inclusief diner in- 
 Dijckstate)

-  Donderdagochtend 21 februari 
kan er kleding gekocht worden bij 
Vogele in Bilthoven. Zij zetten dan 
extra personeel in, zodat de bezoe-
kers, indien nodig, geholpen kun-
nen worden bij het passen (kosten 
3 euro)

-  Donderdagmiddag 21 februari kan 
men een bezoek brengen aan de 
orchideeënkwekerij Wubben in 
Hollandsche Rading. Zij zijn dan 
klaar voor een tentoonstelling en 
hebben veel prachtige orchideeën 
in bloei. De deelnemers worden 
daar rondgeleid (kosten 3 euro)

-  Op woensdag 27 februari is er 
een verrassingstocht van 11.00 tot 

15.00 uur (kosten 25 euro inclusief 
lunch)

-  Dinsdagmiddag 26 februari gaat de 
bus naar het tuincentrum ’t Vaar-
derhoogt in Soest (kosten 5 euro)

Voor al deze activiteiten kan men 
voor informatie terecht bij Bea Alma, 
bereikbaar op het nummer van de 
SWO Maartensdijk: 0346 214161.

Maandelijkse muziekavonden
De BoodschappenPlusBus wordt 
ook ingezet voor vervoer naar de 
maandelijkse muziekuitvoeringen in 
Dijckstate. Op 22 februari is er een 
avond over Annie M.G. Schmidt door 
Theaterproductiegroep Pommodoro. 
Meer inlichtingen hierover bij Gerard 
Mulder, ook bereikbaar op het eerder 
genoemde telefoonnummer.

De plaatsing van het bord gebeurde 
in de periode dat veel omwonenden, 
die rechtstreeks in hun belang zijn 

getroffen, op grond van de Algemene 
Wet Bestuursrecht een bezwaarschrift 
hebben ingediend bij B & W. Die 
procedure loopt nog. De houten stel-
lage werd eerst woensdagmiddag 
30 januari nog zonder tekst opge-
zet. Onbekenden hebben daarna kans 
gezien diezelfde avond tegen de stel-
lage een groot doek aan te brengen 
met in forse letters de tekst ‘HIER 
GEEN BOUW’.  De volgende och-
tend al heel vroeg, even na zes uur, 
werd door belanghebbenden en/of 
betrokkenen bij de bouw het doek 
verwijderd en het huidige bord en de 
strippen aangebracht. 

De volgende avond
Vrijdagavond werd door actievoe-
rende tegenstanders het laken met de 
tekst opnieuw, en nu onder het bord, 
vastgespijkerd. Veel passanten heb-
ben de opvolgende aankondigingen 
gezien en gefotografeerd terwijl De 
Vierklank voortdurend op de hoogte 
werd gehouden. De kans dat het niet 
bij deze actie blijft is volgens omwo-
nenden wel zeker. Naast de stellage 
in de tuin is intussen op het bord 
van dierenarts Copijn de hoopvolle 
mededeling te vinden dat de voor 
Maartensdijk geldende spreekuren 
‘tijdelijk’ (slechts enige tijd durend) 

plaatsvinden in zijn praktijk te Groe-
nekan. Omdat deze mededeling op 
het bord aan de Dorpsweg is geplaatst 
roept deze tijdelijkheid  hoopvolle 
lokale verwachtingen op.

Zondag
Op de dag des Heren in het tweede 
gedeelte van de ochtend moest het 
doek er weer aan ‘geloven’. Opnieuw 
bereikten verslaggevers van deze 
krant alarmerende berichten over de 
tijdelijkheid van het laken en kon-
den zij rond 14.00 uur die dag niets 
anders, dan vaststellen, dat het doek 
opnieuw gevallen was. De weder-
zijdse rivaliserende partijen in deze 
zaak moeten maar bedenken, dat het 
woord ‘laken’ ook ‘berispen’, ‘gis-
pen’ of ‘blameren’ betekent.  
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DE jONG & GREVEN
makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

NELLEKE ALBERS
MAKELAARDIJ O/G B.V.

DORPSWEG 158  MAARTENSDIJK 

TEL. 0346-213446 Ook buiten kantoortijden

www.nellekealbers.nl

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

WIjnen en gedIstIlleerd, Maartensdijk, t 0346-212378

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

Groenekan 0346 - 21 12 91
NIEUWJAARS ACTIE 2008

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

RIJBEWIJS VOOR JE WERK OF PRIVE OOK SNEL NODIG?
BESPAAR VEEL TIJD & GELD EN

BETAAL JE RIJOPLEIDING IN 2009!

START MET DE GRATIS RIJTEST

Gratis proberen BoodschappenPlusBus
door Marijke Drieenhuizen

De BoodschappenPlusBus rijdt al weer driekwart jaar in de gemeente De Bilt. Gelukkig hebben al 
veel inwoners uit De Bilt en Bilthoven ontdekt hoe leuk het is om gezellig boodschappen te doen 

of om weer eens een uitstapje te maken met leeftijdgenoten. 

De BoodschappenPlusBus rijdt al driekwart jaar in deze gemeente en wil 
meer ‘klanten’ uit de Maartensdijkse kernen.

Protest tegen bouw plan Vredestein
door Kees Pijpers en Henk van de Bunt

In de voortuin van boerderij ‘Vrede’-stein aan de Dorpsweg in Maartensdijk staat een groot bord van 
woningbouwvereniging SSW met daarop de afbeelding van en informatie over de omstreden bouwplannen  
en de betrokkenen bij de realisering ervan. De bouwplannen betreffen het vergroten en veranderen van de 

boerderij en de bouw van 16 starterwoningen op het achterliggende veld. 

Vrijdagavond werd door actievoe-
rende tegenstanders het laken met de 
tekst opnieuw en nu onder het bord 
vastgespijkerd.
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‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

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

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 
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P.K.N. - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk 

10 februari - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche Rading

10 februari - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
6 februari - 19.30 uur en

9 februari - 19.00 uur
Echaristieviering, Pastor de Wit

10 februari - 10.30 uur
Gezinsviering, Pastor de Wit

Protestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
10 februari - 10.30 uur

Prof. Dr. V. Brümmer, Bilthoven

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

Ds. C. Hoogerwerf

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

10 februari - 10.30  en 18.00 uur
Ds. W.J. op t ’Hof, Urk

Ned. Ger. Kerk Westbroek
10 februari - 10.00 en 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga 
Viering Heilig Avondmaal

P.K.N. - Herv. Kerk Westbroek
10 februari - 10.00 uur

Ds. W.C. Meeuse, Bilthoven
10 februari - 18.30 uur 

Ds. H.J. van der Veen, Putten

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

10 februari - 10.00 uur
Ds. G.H. Kruijmer

10 februari - 18.30 uur
Ds. P.J. Krijgsman, Benthuizen

Geboren
3 februari 2008

Nellianne  

Dochter van Rudi en Judith 
Landwaart-van Ginkel

Pr. Marijkelaan 89
Maartensdijk

 Meer dan een vader was hij
 Hij toonde zich een vriend
 Veel meer dan alleen een echtgenoot
 Een rots was hij in het leven
 Het welzijn van zijn kinderen
 Heeft hij altijd gediend
 Zichzelf heeft hij alleen
 zijn grote plichten gegeven

Dankbaar voor alles wat hij in zijn liefdevolle en toegewijde leven voor 
ons betekende, geven wij u kennis van het overlijden van mijn man, onze 
vader, schoonvader en opa

Anthonius Hendrikus Hegeman
- Ome Toon - 

* 18 november 1915 † 3 februari 2008

 C.J.W. Hegeman - van Aalten

 Eef en Gerrie
  Iris, Kim

 Leo en Simone
  Peter en Marloes
  Martine, Linda
  Johan en Joyce

 Ton en Inge
  Mark en Martina
  Ellen en Rob

Maertensplein 127
3738 GP  Maartensdijk

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op donderdag van 
19.30 tot 21.00 uur in het restaurant van Dijckstate, Maertensplein 98 te 
Maartensdijk.

De Uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 8 februari om 12.45 uur in 
de parochiekerk St. Maarten, Nachtegaallaan 40 te Maartensdijk waarna 
om 14.30 uur de teraardebestelling plaatsvindt op de begraafplaats 'Den 
en Rust', Frans Halslaan 27 te Bilthoven.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de 
begraafplaats.

“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

Verslagen zijn wij...

Volkomen onverwachts en intens verdrietig hebben wij afscheid moeten 
nemen van onze geliefde broer, zwager en oom die nu zijn eeuwige rust 
heeft gevonden.

WILHELMUS GERARDUS BAAS

* Westbroek, 10 juli 1955 † Westbroek, 3 februari 2008

 Breukelen Coba en Henk
 Westbroek Kees en Tony
 Westbroek Gijs en Nel
 Vleuten Co in herinnering en Josien
 De Bilt Riet en Ton
 Kockengen Truus en Jan
 Breukelen Wil en Dammes

  Neven en nichten
  Achterneven en achternichten

Kerkdijk 146a
3615 BK  WESTBROEK

De avondwake wordt gehouden op donderdag 7 februari om 19.30 uur in 
de parochiekerk van het Heilig Hart van Jezus, Breedstraat 3 te Maarssen.

Tijdens de uitvaartdienst op 8 februari om 11.00 uur nemen wij afscheid 
van Wim in bovengenoemde parochiekerk, waarna de begrafenisplech-
tigheid zal plaatsvinden op de R.K. begraafplaats aan de Straatweg te 
Maarssen.

Gelegenheid tot condoleren is er na de avondwake in de kerk en na de 
begrafenisplechtigheid in “Het Trefpunt”, Kerkweg 21 te Maarssen.

Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, hopen wij op deze manier te 
bereiken.

Oud papier 
Groenekan
Op zaterdag 9 februari haalt het Rode Kruis afdeling Maartensdijk weer 
oud papier op in Groenekan, inclusief Nieuwe Weteringseweg, Voordorp-
sedijk, Ruigenhoeksedijk en Achterweteringseweg. U wordt verzocht het 
papier vóór 9.00 uur gebundeld of in dozen aan de weg te zetten.

Maartensdijk
Korfbalvereniging Tweemaal Zes haalt zaterdag 9 februari oud papier op in 
Maartensdijk. De papierwagens gaan om 9.00 uur rijden. U wordt verzocht 
het goed gebundelde papier tijdig aan de weg te zetten.

Fotoclub
Maandag 11 februari heeft de fotoclub 
Bilthoven e.o. weer een bijeenkomst. 
Het betreft hier een z.g. avond -gast 
aan tafel -. Een aantal geselecteerde 
leden presenteert elk een serie foto's 
zwart wit en kleur uit eigen werk. 
De bijeenkomst is in het H.F. Witte 
Centrum, Henri Dunantplein 4 te de 
Bilt. De avond begint om 20.00 uur. 
Inlichtingen over de fotoclub: tel. 
0346 213363 of 030 2280609
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In	 de	 aanloop	 naar	 de	 benoeming	
van	 de	 burgemeester	 heeft	 een	 ver-
trouwenscommissie	bestaande	uit	alle	
partijen	in	de	gemeenteraad	de	kandi-
daten	 die	 gesolliciteerd	 hadden	 voor	
het	 burgemeestersambt	 in	 De	 Bilt	
beoordeeld.	 Arjen	 Gerritsen	 kwam	
daarbij	 unaniem	 als	 meest	 geschikte	
kandidaat	 naar	 voren.	 Désirée	 Sch-
malschläger	 was	 voorzitter	 van	 de	
vertrouwenscommissie.	Zij	vertelt	dat	
ze	een	goed	gevoel	heeft	overgehou-
den	aan	de	selectieprocedure.	‘Die	is	
in	 goede	 harmonie	 met	 alle	 partijen	
verlopen.’

Eerste foto
Arjen	 Gerritsen	 en	 zijn	 vrouw	 Coby	
brengen	op	vrijdag	1	december	2006	
een	 eerste	 bezoek	 aan	 burgemees-
ter	 Tchernoff.	 De	 woensdag	 daarop	
publiceert	De	Vierklank	een	foto	van	
de	 aankomst	 van	 het	 paar	 bij	 Jagt-
lust.	Het	 is	de	eerste	 in	de	gemeente	
gemaakte	 foto	 van	 de	 toekomstige	
burgemeester.	 Twee	 maanden	 later	
verricht	 Gerritsen	 met	 de	 opening	
van	Apotheek	Maertensplein	in	Maar-
tensdijk	zijn	eerste	officiële	daad	als	
burgemeester	 binnen	 de	 gemeente.	
We	 zien	 hem	 daarna	 regelmatig	 bij	
verschillende	 gelegenheden	 als	 ‘bur-
gervader’	optreden.	De	lezers	van	De	

Vierklank	 raken	 daardoor	 al	 gauw	
vertrouwd	met	zijn	gezicht.

Aan de slag
Ambitieus	 kun	 je	 de	 burgemeester	
wel	noemen.	Zelfs	op	zijn	verjaardag,	
13	februari,	is	hij	in	functie	en	maakt	
hij	in	het	eerste	(P)raad(s)huis	kennis	
met	 talrijke	 verenigingen,	 organisa-
ties	 en	 instellingen	 uit	 de	 gemeente.	
Vertegenwoordigers	 daarvan	 vertel-
len	 over	 hun	 doelen	 en	 activiteiten.	
De	 burgemeester	 ervaart	 de	 avond	
als	 erg	 leerzaam.	 We	 zien	 hem	 kort	
daarna	 in	 de	 krant	 bij	 het	 diaman-
ten	 bruidspaar	 van	 Ee	 in	 Maartens-
dijk.	Tijdens	een	interview	na	enkele	

maanden	 zegt	 de	 burgemeester	 zich	
al	 helemaal	 thuis	 te	 voelen	 in	 de	
gemeente.	Met	koninginnedag	woont	
hij	 op	 verschillende	 plaatsen	 het	
oranjefeest	 bij.	 Westbroek	 noemt	 hij	
daarbij	‘de	kroon	op	de	dag’.	Enkele	
dagen	 later	 is	 hij	 weer	 aanwezig	 bij	
de	4	mei	herdenking	in	Maartensdijk.	
Op	11	mei	is	Arjen	Gerritsen	honderd	
dagen	burgemeester.	Hij	staat	er	niet	
bij	stil.	‘Het	betekent	voor	mij	alleen	
dat	de	tijd	snel	gaat.’

Over de grens
De	belangstelling	van	de	burgemees-
ter	 ligt	 niet	 alleen	 niet	 binnen	 de	
gemeentegrenzen.	In	het	Groenhorst-
college	leidt	hij	eind	mei	een	discus-
sie	over	Europa.	In	juni	is	burgemees-
ter	Öhmann	van	Coesfeld	op	bezoek	
bij	 Gerritsen.	 Tussen	 de	 Twent	 Ger-
ritsen	 en	 zijn	 Duitse	 collega	 blij-
ken	geen	communicatieproblemen	 te	
bestaan.	 Zij	 spreken	 bijna	 dezelfde	
streektaal.	 Als	 Gerritsen	 in	 juli	 met	
vakantie	is	zit	vice-voorzitter	Désirée	
Schmalschläger	 de	 raad	 voor.	 Heel	
bijzonder	vond	de	burgemeester	 zijn	
bezoek	 aan	 Moeder	 Grimm	 uit	 Hol-
landsche	 Rading	 die	 11	 september	
106	 jaar	 werd.	 Het	 Platform	 Res-
pectvol	 Samenleven	 betekent	 voor	
Gerritsen	 heel	 veel.	 ‘De	 gemeente	

heeft	 een	 leidende	 rol	 bij	 respectvol	
samenleven.’	

Maatschappelijk ondernemen
In	oktober	opent	de	burgemeester	de	
succesvolle	 tweede	 Beursvloer	 in	 de	
Mathildezaal	 van	 het	 gemeentehuis.	
Een	week	later	neemt	hij	een	agenda	
met	 historische	 foto’s	 van	 de	 gehele	

gemeente	 in	 ontvangst.	 ‘Burgemees-
ter	Arjen	 Gerritsen	 stelt	 burger	 cen-
traal’,	 is	 in	 november	 de	 kop	 van	
een	 interview	 in	 De	 Vierklank.	 De	
gemeenteraad	 stelt	 begin	 november	
de	eerste	begroting	met	burgemeester	
Gerritsen	vast.	Tijdens	een	ceremonie	
in	 de	 trouwzaal	 van	 Jagtlust	 reikt	
Gerritsen	 diezelfde	 maand	 certifi-
caten	 uit	 aan	 nieuwe	 Nederlanders.	
Natuurlijk	krijgt	ook	Sinterklaas	van	
de	burgemeester	een	warm	onthaal	in	
alle	dorpen	van	de	gemeente.	Bij	 de	
opening	van	het	jongerenactiviteiten-
centrum	W4	in	De	Bilt	krijgt	de	bur-
gemeester	een	les	kickboksen.	Inmid-
dels	 woont	 het	 gezin	 Gerritsen	 in	
de	 gemeente.	 In	 de	 nieuwjaarsnacht	
bezoekt	 de	 burgemeester	 samen	 met	
brandweercommandant	 Evert	 Bron	
alle	 dorpen	 van	 de	 gemeente.	 Mede	
door	de	vele	foto’s	die	regelmatig	 in	
deze	krant	staan	werd	hij	overal	met-
een	herkend.

Een jaar burgemeester Arjen Gerritsen
door Guus Geebel

Op 1 februari was het precies een jaar geleden dat Arjen Gerritsen als burgemeester van de gemeente De Bilt 
werd geïnstalleerd. De Vierklank was erbij toen hij die dag door Commissaris van de Koningin Boele Staal 

werd beëdigd. Inmiddels is Gerritsen een echte ‘Biltenaar’ geworden en hebben bewoners uit alle dorpen van 
de gemeente kennis met hem kunnen maken.

De Vierklank had de eerste foto van Arjen Gerritsen binnen de gemeente.

Een dag voor de installatie vond de 
beëdiging plaats.

Een ontmoeting met burgemeester 
Öhmann van Coesfeld.

Film Hildegard von Bingen 
in Woudkapel

Donderdag 7 februari wordt in de Woudkapel in Bilthoven,  
Beethovenlaan 21 een film over Hildegard von Bingen vertoond.  

De toegang is vrij en de aanvang is om 20.00 uur.

Hildegard	von	Bingen	 leefde	van	1098	 tot	1179;	aanvankelijk	als	kluize-
naar,	 later	als	abdis	van	het	door	haar	gestichte	klooster	in	Bingen.	Zij	 is	
een	van	de	bekendste	vrouwelijke	mystici,	schreef	wetenschappelijk	werk,	
componeerde	schitterende	religieuze	muziek	en	was	literair	zeer	begaafd.	
Daarnaast	was	zij	ook	profetes.	Haar	gedachten	en	werken	maakten	aller-
wegen	grote	indruk	en	haar	invloed	was	wijdverbreid.	Zij	kreeg	voor	haar	
mystieke	weg	de	zegen	van	de	paus.	Vooral	haar	muziek	wordt	tegenwoor-
dig	veel	uitgevoerd.
De	 documentaire	 film	 'Hildegard	
von	Bingen	 in	Portrait'	werd	eerder	
door	de	BBC	uitgezonden.	Ze	biedt	
naast	 een	 overzicht	 van	 haar	 leven	
ook	 een	 kennismaking	 met	 delen	
van	 haar	 muziek	 en	 haar	 mystieke	
visioenen.	 De	 film	 is	 heel	 geschikt	
voor	wie	niet	eerder	met	deze	ziels-
verwant	 uit	 de	 vroege	 christelijke	
traditie	heeft	kennisgemaakt.

De documentaire film ‘Hildegard 
von Bingen biedt naast een overzicht 
van haar leven ook een kennisma-
king met delen van haar muziek en 
haar mystieke visioenen.

advertentie

Contactgroepen 
voor mantelzorgers

Het	 Steunpunt	 Mantelzorg	 De	 Bilt	 organiseert	 maandelijks	 ontmoetings-
bijeenkomsten	voor	mantelzorgers.	Mantelzorgers	 zorgen	voor	 een	zieke,	
gehandicapte	of	hulpbehoevende	uit	hun	directe	omgeving.
In	deze	ontmoetingsbijeenkomsten	kunnen	zij	in	een	ontspannen	sfeer	pra-
ten	en	ervaringen	uitwisselen	met	mensen	die	in	een	vergelijkbare	situatie	
zitten.	Herkenning	en	erkenning	van	elkaars	situatie	kan	zowel	de	een	als	
de	ander	steun	geven.	

Er zijn drie groepen:
•	 	In	De	Bilt,	bij	de	Biltse	SWO-vestiging	in	de	Jasmijnstraat	6,	van	10.00	

tot	11.30	uur:	De	contactgroep	mantelzorgers	van	mensen	met	dementie	
op	donderdag	14	februari	a.s.	Het	onderwerp	die	dag	is	schuldgevoelens	
en	er	is	een	film:	leven	met	dementie	deel	4.

•	 	Opnieuw	in	De	Bilt	is	er	voor	de	contactgroep	mantelzorgers	voor	chro-
nische	 zieken	 en	 of	 gehandicapten	 een	 bijeenkomst	 op	 woensdag	 13	
februari	 eveneens	 van	 10.00	 tot	 11.30	 uur	 met	 als	 thema	 acceptatie	 en	
verandering

•	 	In	Maartensdijk,	bij	de	SWO-vestiging	aan	het	Maertensplein	96	is	er	op	
dinsdag	19	februari	van	10.00	tot	11.30	uur	een	bijeenkomst,	met	niet	een	
specifiek	onderwerp,	maar	wat	verder	ter	tafel	komt.

Voor	 meer	 info.:	 Willemien	 Hak,	 mantelzorgconsulent	 van	 de	 Stichting	
Welzijn	Ouderen	De	Zes	Kernen	De	Bilt,	te	bereiken	op	tel.	030	2203490.	
Aan	deze	bijeenkomsten	zijn	geen	kosten	verbonden.

Workshop uiterlijke verzorging
Woensdag	13	 februari	 is	 er	van	14.00	 tot	 15.30	uur	 in	de	dagzorgruimte	
van	Academisch	hospice	Demeter	een	workshop	uiterlijke	verzorging.	De	
workshop	is	bedoeld	voor	mensen,	die	ongeneeslijk	ziek	zijn	en	behoefte	
hebben	aan	tips	op	het	gebied	van	huidverzorging,	camouflagetechnieken,	
make-up	en	kleurgebruik.	Het	belooft	een	leuke,	interactieve	workshop	te	
worden	die	bij	succes	op	een	later	moment	zal	worden	herhaald.	

De	 workshop	 wordt	 begeleid	 door	 schoonheidsspecialiste	 Luus	 van	
Oostrum,	die	 jarenlange	ervaring	heeft	opgebouwd	met	de	doelgroep.	De	
kosten	bedragen	5	euro	per	persoon.	Het	adres	van	hospice	Demeter	is	Wel-
tevreden	3	te	De	Bilt.	Graag	vooraf	aanmelden	bij	Mirjam	Koppenol	via	tel.	
06	17511795	of	e-mail	mkoppenol@hospicedemeter.nl.

Voor	saamhorigheid,	fijn	om	te	weten

is	het	goed	met	zijn	allen	te	eten

en	zo	ontstond	dan

in	het	dorp	Groenekan

een	eetvariant	op	het	daten

Guus Geebel Limerick



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

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

Appel-
kruimel-

taart
NU € 4,50

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

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

www.wieringa.org

Adviesgroep
Verzekeringen - Hypotheken  
Financiële Planning - Pensioenen

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

ALLE DAMES - JASJES
Sportief en klassiek

NU voor € 25,00 en 2 voor € 39,00

Donderdag  vrijdag zaterdag
7 februari 8 februari 9 februari

    ook deze week
EXTRA KORTING

van de HALVE prijs!!!
20%

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

Zelfs Kapper Hans 

vond 6 uur 33 wat 

teveel bij de Mara-

thon van New York en 

is dus weer druk aan 

’t trainen. Daarom 

aanstaande zaterdag 

15.00 uur gesloten.

Nadere info 212455
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Dick	 Boer	 (55)	 is	 geboren	 en	 opge-
groeid	 in	 Zeist,	 maar	 woont	 inmid-
dels	al	langer	in	de	gemeente	De	Bilt	
dan	 hij	 ooit	 in	 Zeist	 gewoond	 heeft.	
Hij	werkt	bij	Het	Rotsoord	in	Utrecht,	
in	het	voortgezet	 speciaal	onderwijs.	
Het	Rotsoord	is	een	vrij	grote	school	
voor	 leerlingen	 met	 communicatieve	
handicaps,	 zoals	 spraakmoeilijkhe-
den,	 slechthorendheid	en	 tegenwoor-
dig	 ook	 veel	 autisten.	 ‘We	 hebben	
leerlingen	 met	 spraakproblemen	 van	
vóór	 de	 kleuterschoolleeftijd	 tot	 en	
met	het	voortgezet	onderwijs.’	Op	de	
Berg	en	Boschschool	zitten	leerlingen	
met	 soortgelijke	 problematiek,	 maar	
daar	bestaat	verder	geen	relatie	mee.’

Activiteiten
Boer	is	altijd	actief	geweest	binnen	de	
Gereformeerde	Kerk.	Toen	hij	nog	in	
De	Bilt	woonde	bij	de	Immanuëlkerk,	
nu	 is	 hij	 kerkrentmeester	 bij	 de	
Julianakerk	 in	 Bilthoven.	 Politiek	 is	
Boer	ook	al	heel	lang	actief.	In	1980	
werd	hij	 lid	van	het	afdelingsbestuur	
van	 het	 CDA.	 Hij	 was	 vele	 jaren	
secretaris.	 ‘Op	 een	gegeven	moment	
werd	ik	fractieassistent	en	zo	groeide	
ik	 aardig	 in	 de	 Biltse	 gemeentepoli-
tiek.’	Begin	negentiger	jaren	werd	hij	
gekozen	 in	 de	 gemeenteraad.	 Bij	 de	
verkiezingen	 van	 2006	 kwam	 Dick	

Boer	niet	direct	in	de	raad,	maar	door	
het	vertrek	van	Ingrid	Widdershoven	
na	 drie	 maanden	 alsnog.	 ‘Het	 gekke	
is	dat	vanaf	het	moment	dat	je	de	raad	
verlaat	alle	 informatie	die	je	gewend	
was	 te	 krijgen	 stopt.	 Geen	 stukken	
meer,	geen	e-mails	en	dat	is	wel	even	
wennen.’	

Commissies
Dick	 Boer	 is	 lid	 van	 de	 commissie	
Openbare	 Ruimte	 en	 plaatsvervan-
gend	 voorzitter	 van	 de	 commissie	
Burger	 en	 Bestuur.	 In	 die	 hoedanig-
heid	 is	hij	 tijdens	de	gemeenteraads-
vergadering	van	januari	benoemd	tot	
lid	van	het	Presidium	van	de	raad.	De	
taak	van	het	Presidium	is	het	opstel-
len	van	de	agenda	van	de	commissies	
en	de	gemeenteraad.	‘Ik	heb	het	nog	
maar	één	keer	bijgewoond	en	heb	dus	
nog	niet	veel	ervaring.	Er	staan	twee	
avonden	per	maand	voor,	maar	in	de	
praktijk	 blijkt	 een	 avond	 per	 maand	
voldoende.	Het	Presidium	bestaat	uit	
de	burgemeester,	de	plaatsvervangend	
voorzitter	 van	 de	 raad,	 commissie-
voorzitters	en	plaatsvervangend	voor-
zitters	alsmede	drie	raadsleden.	
Een	 gemeenteraadslid	 heeft	 over	
gemeentelijke	 zaken	 behoorlijk	 wat	
invloed.	‘Ik	heb	er	behoorlijk	achter-
heen	 gezeten	 om	 het	 kinderdagver-

blijf	aan	de	Groen	van	Prinstererweg	
in	De	Bilt	weg	 te	krijgen.	Dan	merk	
je	dat	het	werkt	en	kun	je	een	politiek	
succes	boeken.	Minder	invloed	heb	je	
bij	 zaken	 die	 landelijk	 worden	 aan-
gestuurd	 en	geregeld.’	Hij	 noemt	 als	
voorbeeld	 de	 Wet	 Maatschappelijke	
Ondersteuning	(WMO).	‘Daar	kun	je	
als	gemeente	alleen	verdere	invulling	
aan	geven.’	

Oppositie
Sinds	 de	 laatste	 gemeenteraadsver-
kiezingen	 zit	 het	 CDA	 in	 de	 oppo-
sitie.	 ‘Het	 is	 een	 nieuwe	 ongewone	
rol	 waar	 je	 erg	 aan	 moet	 wennen,	
zeker	 in	 het	 begin.	 Het	 is	 eigenlijk	
niets	voor	het	CDA.’	Boer	hoopt	dat	
de	 partij	 de	 volgende	 keer	 weer	 in	
het	 college	 komt.	 Hij	 vindt	 dat	 het	
CDA	op	een	positieve	manier	met	de	
oppositierol	 omgaat.	 ‘We	 gaan	 niet	
bij	 alles	 dwarsliggen	 en	 tegenstem-
men	 omdat	 we	 oppositie	 zijn.’	 Boer	
bewaart	 goede	 herinneringen	 aan	 de	
voorlaatste	 ledenvergadering	 van	 de	
CDA-afdeling	 De	 Bilt-Maartensdijk.	
‘Er	werd	een	openbare	discussie	over	
het	 CDA-rapport	 Mens	 waar	 ben	
je	 gehouden,	 waarbij	 ook	 minister	
Gerda	Verburg	aanwezig	was.’	In	het	
rapport	 is	 een	 visie	 ontwikkeld	 over	
de	aanpak	van	hedendaagse	politieke	

vraagstukken,	 geïnspireerd	 door	 bij-
belse	 normen,	 waarbij	 de	 mens	 en	
zijn	 omgeving	 centraal	 staan.	 Dick	
Boer	 vindt	 dat	 je	 als	 politieke	 partij	
meer	 van	 dit	 soort	 bijeenkomsten	
moet	 organiseren.	 ‘Het	 thema	 moet	
interessant	 zijn	 en	 dan	 is	 het	 goed	
aansprekende	 mensen	 daarbij	 uit	 te	
nodigen.’

Nieuw elan
De	 stijl	 van	 burgemeester	 Gerritsen	
noemt	 hij	 anders	 dan	 die	 van	 zijn	
voorganger.	 ‘Het	 is	 een	 gedreven	
en	 enthousiaste	 man	 van	 een	 andere	
generatie.’	 Het	 Platform	 Respectvol	
Samenleven	 De	 Bilt	 vindt	 Boer	 een	
heel	 goed	 initiatief.	 ‘Ik	 vind	 dat	 we	
respectvol	 met	 elkaar	 om	 moeten	
gaan.	 Zelf	 probeer	 ik	 in	 mijn	 omge-
ving	 bij	 conflicten	 een	 bijdrage	 te	

leveren	 om	 het	 op	 te	 lossen.	 Daar	
staat	 het	 CDA	 voor.	 Niet	 om	 het	
te	 verscherpen.	 Ik	 vind	 dat	 je	 er	
met	zijn	allen	 iets	van	moet	maken.’	
Boer	geniet	van	de	contacten	met	de	
bevolking.	‘Dat	vind	ik	het	leuke	van	
het	hier	wonen	en	ik	denk	ook	dat	ik	
daarom	de	politiek	 ingerold	ben,	om	
mensen	te	leren	kennen	en	te	spreken	
of	 gewoon	 op	 straat	 tegenkomen.	
Dat	inspireert	ook.	Ze	beginnen	vaak	
over	 zaken	 die	 in	 de	 gemeente	 spe-
len.	Daarom	vind	ik	het	leuk	zomaar	
door	 de	 gemeente	 te	 lopen.’	 Naast	
de	gemeentelijke	politiek	volgt	Boer	
ook	de	provinciale	en	landelijke	poli-
tiek,	maar	de	gemeenteraad	vindt	hij	
erg	interessant.	Op	de	vraag	of	hij	de	
ambitie	 heeft	 om	 wethouder	 te	 wor-
den	antwoordt	hij:	‘Misschien	wel,	je	
weet	het	maar	nooit.’

Raadslid Dick Boer pleit voor saamhorigheid 
door Guus Geebel

‘Ik maak me er zorgen over dat we meer bezig zijn elkaar te kwetsen dan open te staan voor elkaar’, zegt 
gemeenteraadslid voor het CDA Dick Boer. ‘We zijn in dit land bezig conflicten op te werpen die helemaal 

niet nodig zijn.’ Als voorbeeld noemt hij het uitbrengen van een film alleen om conflicten op te roepen. 

Gemeenteraadslid Dick Boer maakt zich zorgen over onnodige conflicten.

Visie ontwikkeling Groenekan
De	 Dorpsraad	 heeft	 de	 indruk	 dat	
bureau	 Noordpeil	 de	 boodschap	 van	
de	bewoners	op	8	januari	jl.	goed	heeft	
verstaan:	 Groenekan	 wil	 haar	 dorpse	
en	 groene	 karakter	 behouden	 en	 bij	
voorkeur	 kleinschalige	 oplossingen	
voor	de	echte	knelpunten.		Bij	die	knel-
punten	 hebben	 dan	 de	 verkeersknel-
punten	de	hoogste	prioriteit.	Verder	 is	
men	 van	 mening	 dat,	 wil	 Noordpeil	
een	 verantwoorde	 geïntegreerde	 visie	
op	de	langere	termijn	voor	Groenekan	
kunnen	 ontwikkelen,	 een	 uitbreiding	
van	de	opdracht	aan	het	bureau	met	het	
gebied	van	de	golfbaanplannen	beslist	
noodzakelijk	is.

De Golfbaanplannen
De	Dorpsraad	is	pijnlijk	verrast	door	
het	 plotseling,	 buiten	 de	 visie	 op	

Groenekan	 van	 bureau	 Noordpeil,	
opduiken	 van	 -	 kennelijk	 al	 verge-
vorderde	 -	 plannen	 voor	 de	 aanleg	
van	 golfba(a)n(en)	 in	 het	 gebied	
tussen	 Groenekan	 en	 Maartensdijk.	
De	 hockeyclub	 Voordaan	 hecht	 er	
aan	 ter	 vergadering	 uitdrukkelijk	 te	
melden	 dat	 berichten	 in	 de	 lokale	
pers	 als	 zou	 zij	 een	 golfclub	 wil-
len	 gaan	 exploiteren	 op	 onwaarheid	
berusten.	 Vertegenwoordigers	 van	
het	 Groenekans	 Landschap	 wijzen	
er	 onder	 meer	 op	 dat	 de	 voorge-
stelde	 golfbaanplannen	 haaks	 staan	
op	de	visie	van	de	Provincie	Utrecht	
op	 het	 onderhavige	 gebied	 (zie	 de	
website	 van	 de	 provincie	 Utrecht).	

De	 Dorpsraad	 besluit	 alle	 plannen	
en	 visies	 ter	 zake	 te	 verzamelen,	
te	 evalueren	 en	 tot	 een	 samenhan-
gende	rapportage	aan	de	leden	van	de	
Dorpsraad	te	verwerken.

Situatie Groenekanseweg
De	 (vracht-)verkeersoverlast	 blijft	
een	 heet	 hangijzer.	 De	 concrete	 ver-
keerstellingen	 geven	 te	 weinig	 aan-
knopingspunten	om	 tot	verbeterings-
maatregelen	 te	 komen.	 Daarnaast	
maken	 de	 juridische	 procedures	 van	
ondernemers	 in	 Westbroek	 tegen	
de	 beperking	 ter	 plaatse	 tot	 alleen	
bestemmingsverkeer	 die	 mogelijke	
verbeterroute	voorlopig	onaantrekke-
lijk	voor	de	gemeente.	De	Dorpsraad	
gaat	 nu	 overleggen	 met	 de	 onderne-
mers	in	Groenekan	om	na	te	gaan	of	
zij	 mogelijk	 bereid	 zijn	 hun	 mede-
werking	 op	 voorhand	 toe	 te	 zeggen	
aan	 een	 beperkende	 maatregel	 voor	
het	 vrachtverkeer.	 Met	 die	 toezeg-
ging	op	zak	zou	het	 juridische	anker	
waarachter	de	 terughoudende	opstel-
ling	van	de	gemeente	nu	 ligt	 komen	
te	vervallen.

Het Zorgcomplex Beukenburg
De	ontwikkeling	van	een	zorgcomplex	
in	 Beukenburg	 baart	 de	 Dorpsraad	
zorgen.	 Het	 plan	 lijkt	 niet	 goed	 aan	
te	sluiten	bij	de	bestaande	omgeving.	
Er	 zullen	 bomen	 voor	 gekapt	 moe-
ten	 worden	 en	 in	 zijn	 algemeenheid	
zullen	 het	 complex	 en	 de	 verkeers-

stromen	die	het	met	zich	mee	brengt	
de	 natuur	 en	 de	 uitstraling	 van	 het	
gebied	naar	verwachting	ernstig	aan-
tasten.	
Daarbij	komt	dat	het	achterhaald	lijkt	
om	 ouderen	 op	 een	 plek	 ver	 van	 de	
dorpsgemeenschap	 en	 verstoken	 van	
openbaar	 vervoer	 op	 te	 bergen.	 Een	
alternatief	 plan	 van	 het	 Groenkans	
landschap	 met	 een	 zorgcomplex	 aan	
de	 rand	 van	 Maartensdijk	 lijkt	 in	

dat	 opzicht	 eigentijdser.	 Voor	 een	
volledig	 overzicht	 van	 de	 onderwer-
pen	en	discussies	die	ter	vergadering	
aan	 bod	 kwamen	 en	 van	 alle	 ove-
rige	 agenda’s,	 verslagen	 e.d.	 van	 de	
Dorpsraad	 verwijzen	 wij	 u	 naar	 het	
Groenekanse	deel	van	de	website	van	
de	 gemeente	 de	 Bilt,	 www.deBilt.nl,	
wijk-	en	dorpsgericht	werken/	kies	op	
het	 kaartje	 4	 (Groenekan),	 agenda’s	
en	verslagen.	

Gamba in de hoofdrol
Zondag	10	februari	2008	is	er	om	16.00	uur	een	bijzonder	solo-optreden	in	
het	Walter	Maas	Huis	(Gerard	Doulaan	21	te	Bilthoven).	Ralph	Rousseau	
Meulenbroeks	bespeelt	de	viola	da	gamba,	een	voorloper	van	de	cello,	die	
men	zelden	in	de	hoofdrol	ziet.	Meulenbroeks	neemt	de	luisteraar	met	zijn	
bijzondere	spel	en	presentatie	mee	naar	de	periode	van	de	grote	vorsten-
hoven.	Op	het	programma	staan	uitsluitend	werken	van	Marin	Marais.	Het	
feit	dat	er	maar	één	componist	op	het	programma	staat	betekent	zeker	geen	
eenvormig	programma.	 Iedereen	die	de	 film	 ‘Tous	 les	matins	du	monde’	
over	het	leven	van	Marais	heeft	gezien,	weet	wat	voor	expressieve	en	vir-
tuoze	muziek	deze	componist	heeft	geschreven.

Kaarten	 voor	 de	 voorstelling	 zijn	
verkrijgbaar	 bij	 de	 administratie	
van	 de	 Biltse	 Muziekschool,	 De	
Kwinkelier	 47,	 Bilthoven.	 Kaarten	
zijn	tevens	verkrijgbaar	bij:	Primera	
Kees	 van	 Holland	 (Winkelcentrum	
De	Kwinkelier)	en	een	half	uur	voor	
de	voorstelling	aan	de	kassa.	

Het	 concert	 wordt	 georganiseerd	
door	 Muziekpodium	 De	 Bilt,	 een	
samenwerkingsverband	 tussen	 de		
Concert	 Commissie	 van	 de	 Biltse	
Muziekschool,	 de	 Stichting	 Kunst	
en	 Cultuur	 De	 Bilt	 en	 het	 Walter	
Maas	 Huis.	 Voor	 verdere	 inlichtin-
gen:	tel.	030	2283026	en	via	e-mail:	
info@biltsemuziekschool.nl. Ralph Rousseau Meulenbroeks be-

speelt de viola da gamba.

Dorpsraad Groenekan 
weer op veel fronten actief

Maandag 28 januari jl. vergaderde in de Groene Daan de Dorpsraad i.o. Groenekan. 
Tijdens de bijeenkomst passeren tal van actuele zaken de revue, waaronder:

Vergaderschema
De	Dorpsraad	vergadert	iedere	laatste	maandag	van	de	maand	om	20.00	in	
dorpshuis	de	Groene	Daan	te	Groenekan.	De	vergaderingen	zijn	openbaar.	
Tijdens	 die	 vergaderingen	 kunnen	 bewoners	 onderwerpen	 aan	 de	 agenda	
toevoegen.	 Onderwerpen	 kunnen	 ook	 vooraf	 worden	 aangemeld	 aan	 de	
secretaris	van	de	Dorpsraad.	

Versterking gezocht
De	Dorpsraad	zoekt,	ondanks	 recente	uitbreiding,	nog	steeds	versterking.	
Men	streeft	naar	een	zo	representatief	mogelijke	samenstelling	van	de	raad.	
O.m.	door	personele	wisselingen	ontbreken	op	dit	moment	nog	vertegen-
woordigers	van	de	Ruigenhoekse	dijk	en	van	de	Nieuwe	Wetering.	Belang-
stellenden	kunnen	contact	opnemen	met	de	secretaris,	dhr.	Frank	Klok,	tel.	
0346	212300,	e-mail.	fpoklok@zonnet.nl,	adres:	Berkenlaan	30,	3737	RN		
Groenekan.



Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites

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

GEOPEND MAANDAG T/M VRIJDAG 8.30-17.00 UUR

 Arinfo BV   

 Kon. Wilhelminaweg 461   

 3737 BE Groenekan   

  The Netherlands   

T +31(0)346 213204   

F +31(0)346 213824   

 info@arinfo.nl

www.arinfo.nl

REISAANBIEDINGEN 
REISCLUB 55+

Luxe busreis met 
uitstekende verzorging.

6 dgn. LUXEMBURG 
vertrek 21 April v.a. € 335,- 

6 dgn. POLEN ( Auschwitz ) 
vertrek 5 Juli v.a. € 450,-

Diverse mooie dagtochten, 
scherpe prijzen bel even voor 
inlichtingen: 
0346 -212288

Anne - Linde is weer
"BACK IN TOWN"

Naast het knippen zijn haar specialiteiten:

Alle soorten

Folie- kleuringen en föhnen
U kan door haar geholpen worden op:

Woensdag • donderdag • vrijdag • zaterdag

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

Landwaart Groente & Fruit
Al 20 jaar uw Versspecialist

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

Mooie Witlof ................ 500 gram 0,69

Mooie Bloemkool ................ NU 0,99

Bistro Krieltjes ..........  500 gram 0,99

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

Mooie Navel handsinaasappels kilo 0,99

De allerbeste dubbel rode Grapfruits  kilo 0,99

Elstar handappels ........... 2 kilo 1,49

Fruitsalade ..............2e bak GRATIS

Donderdag = Piekendag

Vers van de Traiteur

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30

LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

200 gram

1,00

Boeuff Bourguignon

Broccoli - gehaktschotel 

Boeuff Bourguignon
100 gram

0,99

Broccoli - gehaktschotel 
100 gram

0,69
100 gram

0,99

Varkenshaas 
geb. aardappels 

in champignon roomsaus

Vanille of Bosvruchten

Toetje
Vanille of Bosvruchten

NU 0,99

NU 
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advertentie

Behalve	 het	 verstrekken	 van	 medi-
cijnen	 op	 recept	 bieden	 zij	 meer.	
Indien	gewenst	worden	er	medicijnen	
op	 maat	 bereid.	 Ook	 geeft	 het	 team	
advies	 over	 het	 tijdstip	 van	 inname	
van	de	medicijnen,	hun	werking	en	de	
combinatie	 met	 andere	 medicijnen.	
Daarnaast	 verstrekt	 men	 informatie	
over	 zelfzorgmiddelen	 die	 zonder	
recept	 gekocht	 kunnen	 worden.	 Ook	
is	 er	 kennis	 van	 hulpmiddelen,	 bij	
bijvoorbeeld	 incontinentie	 en	 sonde-
voeding	en	over	testmiddelen	bij	sui-
kerziekte	en	zijn	ze	ook	op	de	hoogte	
van	de	laatste	overheidsmaatregelen.	

Uitbreiding team
Het	team	van	Apotheek	Maertensplein	
is	 uitgebreid	 met	 een	 studiegenoot	
van	 Els	 Coyajee	 namelijk	 Suzanne	
Ras-Gerichhausen.	Zij	zal	gedurende	
drie	dagen	per	week	aanwezig	zijn	in	
de	Apotheek.	Els	Coyajee:	’Zo	heb	ik	
tijd	om	mij	ook	met	andere	zaken	rond	
de	Apotheek	bezig	 te	houden	en	kan	
ik	 dus	 ook	 wat	 gemakkelijker	 deel-
nemen	 aan	 vergaderingen	 en	 andere	

bijeenkomsten.	 Ik	 vind	 het	 namelijk	
van	 het	 grootste	 belang	 dat	 er	 altijd	
een	 ervaren	 apotheker	 aanwezig	 is	
die,	indien	nodig,	de	juiste	beslissing	
kan	 en	 mag	 nemen.	 Natuurlijk	 weet	
de	 rest	 van	 het	 personeel	 ook	 heel	
veel	en	zijn	ze	deskundig	en	behulp-
zaam,	maar	sommige	zaken	moet	een	
apotheker	zelf	beslissen	en	zo’n	situ-
atie	 doet	 zich	 toch	 wel	 twintig	 keer	
per	 dag	voor.	Daarnaast	 ben	 ik	op	8	
december	vorig	jaar	bevallen	van	een	
zoon	en	ja,	ik	heb	de	vrijdag	toch	als	
een	 echte	 mamadag	 vastgelegd	 en	
ben	er	die	dag	helemaal	voor	Koen’.	

Nog meer service
Els	Coyajee	wil	graag	nog	meer	ser-
vice	 bieden	 en	 is	 steeds	 op	 zoek	
naar	 nieuwe	 projecten.	 Daarmee	 wil	
ze	 haar	 klanten	 optimaal	 bedienen	
en	 nieuwe	 potentiële	 klanten	 over	
de	 streep	 trekken.	 Want	 naast	 het	
bezorgen	van	medicijnen,	het	bestel-
len	van	medicijnen	via	internet	en	de	
uitgebreide	 website	 www.apotheek-
maertensplein.nl	 is	 er	nog	veel	meer	

mogelijk.	Er	is	zoveel	kennis	over	de	
werking	van	medicijnen,	hun	bijwer-
kingen	 en	 de	 alternatieven.	 ‘Dit	 jaar	
gaan	 we	 ook	 zeker	 weer	 een	 Bloed-
suikertestdag	 en	 een	 Diabetesmeter-
controledag	 organiseren.	 Daarnaast	
wil	 ik	 in	 overleg	 met	 de	 huisartsen	
meer	informatie	geven	over	bepaalde	
chronische	ziekten.	Er	 is	veel	kennis	
beschikbaar	en	ik	wil	dat	graag	bij	de	
mensen	brengen,	zodat	ze	weten	wat	
de	mogelijkheden	zijn.’

HKZ Keurmerk
Naast	 al	 haar	 werk	 wil	 Els	 Coya-
jee	 ook	 tijd	 vrijmaken	 om	 het	 HKZ	
Keurmerk	te	behalen.	De	voorwaarde	
waaraan	men	moet	voldoen	zijn	inter-
nationaal	erkende	normen	en	branche-	
specifieke	 eisen.	 Alles	 is	 gericht	 op	
het	 kwaliteitsmanagementssysteem	
van	 de	 apotheek.	 Een	 apotheek	 met	
het	 HKZ	 Keurmerk	 heeft	 intern	 de	
zaken	 goed	 op	 orde,	 stelt	 de	 klant	
centraal	 en	 werkt	 voortdurend	 aan	
verbetering	 van	 de	 zorg-	 en	 dienst-
verlening.	

Al weer één jaar 
Apotheek Maertensplein

door Marijke Drieenhuizen

Het lijkt alweer zo gewoon, maar het is pas een jaar geleden dat Apotheek Maertensplein haar deuren  
in Maartensdijk opende. Inmiddels hebben 3500 mensen de overstap gemaakt en het onlangs gehouden 

tevredenheidonderzoek toont, op enkele kritische maar opbouwende opmerkingen na,  
vooral lof voor het werk dat apotheker Els Coyajee en haar team verzetten.

Het team van Apotheek Maertensplein: achter v.l.n.r. Ans Verhart, Erwin 
van de Vegt, Simone Hegeman en Anke Hoetmer. Voor: Suzanne Ras en Els 
Coyajee.

Sojater StripZ!
In	Maartensdijk	 lopen	de	 laatste	 tijd	nog	meer	vreemde	figuren	 rond	dan	
anders.	 Alsof	 ze	 zó	 uit	 een	 boek	 of	 film	 zijn	 weggelopen.	 En	 wat	 nog	
vreemder	is:	het	is	blijkbaar	alleen	Sojater	opgevallen.	De	Maartensdijkse	
cabaretgroep	heeft	 zich	het	 lot	 van	deze	kleurrijke	 figuren	 aangetrokken,	
wellicht	omdat	de	elf	spelers	zelf	ook	niet	helemaal	'doorsnee'	zijn.	

Om	 dit	 alles	 onder	 de	 aandacht	 van	 een	 groot	 publiek	 te	 brengen	 heeft	
Sojater	weer	een	hilarische	en	hitgevoelige	voorstelling	gemaakt.	 'Sojater	
StripZ!'	is	de	niets	verhullende	titel	van	het	avondvullende	programma	dat	
op	vrijdag	4	april	 in	De	Vierstee	 in	première	gaat.	Sojater	 speelt	 'Sojater	
StripZ!'	liefst	zeven	keer	-	inclusief	de	try-out	op	woensdag	26	maart	-	maar	
het	verleden	heeft	geleerd	dat	er	altijd	weer	mensen	teleurgesteld	moesten	
worden,	omdat	de	 laatste	voorstellingen	steevast	uitverkocht	waren.	Zorg	
dus	dat	u	er	op	tijd	bij	bent	en	reserveer!

De	Try-out	is	woensdag	26	maart	en	kent	een	gereduceerde	toegangsprijs	
van	7,50	euro.	De	speeldata	zijn	vrijdag	4,	zaterdag	5,	vrijdag	11,	zaterdag	
12,	vrijdag	18	en	zaterdag	19	april	2008	in	De	Vierstee	aan	de	Nachtegaal-
laan	30	te	Maartensdijk.	Reserveren	kan	tussen	19.00	en	21.00	uur	telefo-
nisch	 	bij	Nel	van	Mildert	 (0346	 	210308)	of	bij	Mieke	Dalmeijer	 (0346	
211462).	De	toegangsprijs	is	10	euro.

Het	 Utrechts	 Landschap	 is	 nog	
allerminst	 overtuigd	 van	 de	 meer-
waarde	van	een	nieuwe	golfbaan	bij	
Maartensdijk.	 Het	 Utrechts	 Land-
schap	 hecht	 grote	 waarde	 aan	 het	
landelijk	 gebied	 van	 Groenekan,	
Maartensdijk	en	Hollandse	Rading.	
Het	betreft	 een	 fraaie	 landschappe-
lijke	overgang	van	de	bossen	van	de	
Heuvelrug	naar	het	open	landschap	
van	 het	 Noorderpark.	 Het	 gebied	
heeft	bijzondere	betekenis	als	voed-
selgebied	 voor	 dassen.	 Een	 aantal	
dassenburchten	bevindt	zich	op	ter-
reinen	van	Het	Utrechts	Landschap;	
van	 daaruit	 zoeken	 ze	 hun	 voedsel	
in	 aangrenzende	 landbouwgronden.	
Inzet	 van	 Het	 Utrechts	 Landschap	
is	om	het	gebied	landelijk	te	houden	
en	de	betekenis	als	foerageergebied	
voor	 dassen	 te	 versterken.	 Dat	 kan	
prima	 met	 het	 huidige	 landbouw-
kundige	gebruik.	

Tegelijk	 speelt	 de	 angst	 voor	 toe-
komstige	 verstedelijking.	 In	 de	
visie	 van	 Noordvleugel	 Randstad	
komt	juist	dit	gebied	naar	voren	als	
mogelijke	 locatie	 voor	 grootscha-
lige	 woningbouw.	 Op	 dit	 moment	
wordt	daar	niet	voor	gekozen,	maar	
de	dreiging	blijft	op	langere	termijn	
aanwezig.	 Een	 golfbaan	 zou	 een	
middel	 kunnen	 zijn	 om	 een	 flink	
stuk	landelijk	gebied	een	duurzame	
bestemming	 te	 geven.	 Dat	 heeft	
uitsluitend	meerwaarde,	als	het	een	
golfbaan	 betreft,	 die	 landschappe-
lijk	 zeer	 zorgvuldig	wordt	 ingepast	
en	 waar	 dassen	 volop	 kunnen	 foe-
rageren.	 Of	 dit	 mogelijk	 is,	 staat	
allerminst	 vast	 en	 moet	 nog	 nader	
onderzocht	 worden.	 Net	 zoals	 de	
toetsing	 aan	 het	 provinciale	 ruim-
telijk	beleid	zoals	vastgelegd	in	het	
streekplan.	Het	Utrechts	Landschap	
wacht	de	plannen	en	onderzoeken	af	

en	neemt	pas	daarna	een	 standpunt	
in.	 Waar	 Het	 Utrechts	 Landschap	
al	 wel	 een	 standpunt	 over	 heeft,	
is	 de	 ontwikkeling	 van	 een	 zorg-
wooncomplex	 op	 Beukenburg.	 Dit	
zou	een	zeer	ongewenste	ontwikke-
ling	zijn	vanwege	de	verstoring	van	
nabijgelegen	 dassenburchten	 en	 de	
grote	verkeersaanzuigende	werking.	
De	 betekenis	 van	 Landgoed	 Beu-
kenburg	 voor	 natuur	 en	 recreatie	
zou	 door	 de	 bouw	 ernstig	 worden	
aangetast.	 Als	 er	 al	 bouwrechten	
zijn,	 dan	 zou	 Het	 Utrechts	 Land-
schap	 graag	 zien	 dat	 deze	 worden	
overgeheveld	 naar	 een	 locatie	 die	
grenst	aan	bestaande	bebouwing.

Meer info: Hendrike Geessink, hoofd 
planvorming, tel. 030 2219996. 

Utrechts Landschap: 
'Golfbaan alleen onder strikte voorwaarden'

De Maria Magdalena Code
Donderdag	 7	 februari	 organiseert	 Spirituele	 kring	 Isis	 een	 lezing	 over	 ‘De	
Maria	 Madalena	 Code’	 door	 Gabriela	 en	 Reint-Gaastra.	 Maria	 Magdalena	
was	een	van	de	volgelingen	van	Jezus	en	in	deze	lezing	wordt	gesproken	over	
haar	leringen.	In	het	geschrift	‘De	Maria	Magdalena	Code’,	dat	door	Gabriela	
en	 Reint-Gaastra	 (in	 spiritueel	 contact	 met	 Maria	 Magdalena)	 is	 samenge-
steld,	ontsluiert	Maria	Magdalena	diverse	vraagstukken.	Wie	zijn	wij	en	hoe	
ziet	 de	 toekomst	 van	 de	 mensheid	 eruit?	 De	 lezing	 is	 in	 zalencentrum	 De	
Magneet,	Julianalaan	44	in	Bilthoven	van	20.00	tot	22.00	uur.	De	zaal	is	i.v.m.	
mogelijke	drukte	al	om	19.30	uur	geopend	maar	reserveren	is	niet	nodig.	De	
toegangskosten	zijn	 (tot	18	 jaar)	3	euro	en	 (volwassenen)	6	euro	 (incl.	 een	
kopje	thee	of	koffie)	Voor	info	zie:	www.hier.is/isis	of	tel.	06	10739881.

Vergadering Ouderenraad
De	Ouderenraad	voor	Advies	en	Overleg	De	Bilt	vergadert	op	woensdag	13	
februari	2008	om	14.00	uur	in	het	gemeentehuis	Soestdijkseweg	Zuid	172	
te	Bilthoven	in	de	zgn	Gakpezaal.
Op	de	agenda	staat	o.m.	een	gesprek	met	de	heer	E.	Rost	van	Tonningen,	
raadslid	van	ABB	Belangstellenden	voor	deze	openbare	vergadering	 zijn	
van	harte	welkom.	Suggesties	voor	onderwerpen	betreffende	het	gemeen-
telijke	 beleid	 die	 voor	 advisering	 in	 aanmerking	 kunnen	 komen	 worden	
graag	aangehoord.
Voor	verdere	informatie:	Secretariaat	:	W.	Wanrooy,	Kon	.Julianalaan	33	te	
Maartensdijk.	Tel.	0346	211299,	e-mail	wanmast@casema.nl

ANBO 
en het notariaat
Op	maandag	11	februari	208	organi-
seert	de	ANBO-afd.	De	Bilt	–	Maar-
tensdijk	 een	 voorlichtingsmiddag	
over	 notariële	 zaken.	 Notaris	 mevr.	
Pheifer	 zal	 uitgebreide	 informa-
tie	 geven	 over	 het	 nieuwe	 erfrecht,	
schenkingen	en	andere	actuele	zaken.	
Ook	vragen	worden	beantwoord.	
De	 bijeenkomst	 is	 in	 het	 hoofdkan-
toor	van	de	Rabobank,	Groenekanse-
weg	70,	De	Bilt.	Aanvang	14.00	uur.	
Zaal	 open	 om	 13.30	 uur.	 Ook	 niet-
leden	zijn	van	harte	welkom.	Tel.	info		
030	2253588	of	030	2200982.

Adverteren in de Vierklank! Iets voor u?
Bel dan 0346 21 19 92



Het nieuwe Activiteitenbesluit 
Wet Milieubeheer

Veel bedrijven moesten tot 1 januari 2008 voldoen 
aan standaard milieuvoorschriften die in landelijke 
milieu branchebesluiten vermeld waren. Voor garage-
bedrijven was bijvoorbeeld het 'Besluit inrichtingen 
voor motorvoertuigen milieubeheer' van toepassing. 
Deze branchebesluiten zijn vervangen door één landelijk Besluit: het Activiteiten-
besluit milieubeheer. Doel van het Activiteitenbesluit is een vereenvoudiging en 
vermindering van de regels. Daarnaast moet dit leiden tot vermindering van admi-
nistratieve lasten. Het Activiteitenbesluit is op 1 januari jl. in werking getreden.
  
Met het nieuwe Besluit verdwijnen de milieuvoorschriften per branche. Deze 
worden vervangen door milieuvoorschriften per bedrijfsactiviteit. Dit betekent dat 
de voorschriften staan gerangschikt naar de soort werkzaamheden. Verder komt 
een deel van de bedrijven met een milieuvergunning van de gemeente ook onder 
het Activiteitenbesluit te vallen. Het gaat dan vooral om de metaalbedrijven.
  

Bestaande bedrijven hoeven met de komst van het 
Activiteitenbesluit voorlopig niets te doen. Pas als 
een bedrijf zich nieuw vestigt of uitbreidt, moet 
het een melding doen. Om allerlei papierwerk te 
voorkomen kan dat alleen digitaal via een centrale 
internetsite van het Ministerie van VROM. Bedrijven 
die onder de zogenaamde lichte categorie A. vallen, 
hoeven géén melding te doen. Hieronder vallen de 
meeste kantoren, banken, winkels en basisscholen. 

Actuele informatie over het Activiteitenbesluit kunt u vinden op de website: 
www:Infomil.nl / onder de linker knop “ Wetgeving en Handhaving “’ .
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de milieumedewerkers 
van de afdeling VTO op het algemeen telefoonnummer (030) 228 94 11.

Digitaal melden van een inrichting
Voor het melden van een nieuwe milieuplichtige inrichting of een uitbreiding/
wijziging daarvan kunt u terecht op de website van de gemeente De Bilt. Op de 
beginpagina tikt u linksboven (vakje van de zoekfunctie) “ Activiteitenbesluit ’’ 
in. Daarna  “ melding activiteitenbesluit ” aanklikken. Onderaan de volgende tekst 
vindt u onder “ hier” de link naar het digitale meldingsformulier van VROM.
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Stichting VluchtelingenWerk De Bilt 

is een vrijwilligersorganisatie die tot taak heeft om vluchtelingen die 
een verblijfsstatus hebben verkregen binnen de gemeente 
De Bilt op te vangen en de maatschappelijke integratie te stimuleren.

Wij komen graag in contact met enthousiaste vrijwilligers voor de maatschappelijke begeleiding, die 
minimaal twee dagdelen per week aan dit werk willen besteden.  

Beheersing van vreemde talen (bv. Frans, Spaans of Portugees) is een pré. 
Wij bieden u een gezellig en hecht team en inwerktijd , met daarbij cursussen en trainingen en bege-
leiding door een professionele coördinator.

Belangstellenden kunnen telefonisch informatie vragen bij Hanneke Eilers (coördinator) ,
tel 030 229 28 25. U bent natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor
Kometenlaan 39a in Bilthoven. Voor  € 5 per kwartaal kun je zelf invloed uitoefenen in je gemeente. 

Waarom moet er volgens jou geen golfbaan komen in Groenekan of 
in Maartensdijk (of juist wel)? Mail ons op debilt@sp.nl of  stuur uw 
verhaal per post of naar één van de onderstaande inleveradressen. 

Mijn reactie:   ..........................................................
  ..........................................................
Afzender:   ............................................... (naam)
  ............................................... (adres)

Maartensdijk  Graspieper 25  en Kon. Julianalaan  9  
Westbroek Pr.Christinastraat 18  Groenekan  Groenekanseweg 2, 

Of  per post naar SP Adri Piecklaan 54 3739 LJ Hol. Rading

Laat de SP je spreekbuis zijn en word lid!

Vraagprijs: € 299.000,- (kosten koper)

Sfeervolle 3-kamer 

hoekwoning 

met voortuin, 

achtertuin en houten 

berging.

Kerkdijk 107 te Westbroek

Sfeervolle 3-kamer 

hoekwoning 

Te Koop

Wil je blijvend afvallen?
Ik heb een cursus ontworpen waarin we
wezenlijk contact maken met je bron 
Er worden doelen gesteld, zodat jij met 
passie je levenspad kunt vervolgen en met 
hart en ziel van het leven kunt genieten. 
De cursus is 6 avonden op maandag of donderdag 
van 19.30 tot 22.00 uur. 

Sylvia Benniks  030-2250185 of 06-52074421
Of per e-mail:sylvia.benniks@planet.nl

 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.

Tulpenbollen in schaal  2,95  

Bolletjes in zinken emmer  1,95

Tros Anjers bos 3,95

Geurige Hyacinten 2 bossen 6,-

Anemonen 2 bossen 6,-

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

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROEN C3 1.4 AUT. EXCLUSIVE, CLIMATE C., RAD/CD, ABS, AIRBAG, MLV, 

REGENS, BOORDCOMP, ER, CV, 5.3000 KM ........................................................................ `03 € 9.950,-

PEUGEOT

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

AIRBAGS, MLV, CLIMATE C., 3.7000 KM ............................................................................... `04 €15.950,-

206 1.6 16V 3DRS., GRIS ICELAND, CLIMATE C., ER, CV, SB, ABS, LMV, 8.4000 KM .......... `01 € 7.450,-

307 SW  2.0 16V AUTOMAAT, BEIGE MET., CLIMATE C., ER, CV, SB, LMV,

CRUISE C., RAD/CD, PARKEERS., 2.6000 KM ...................................................................... `06 € 22.500,-  

406 1.8 SR BREAK, ER, CV, SB, AIRCO, TREKH., 204.000 KM ............................................. `97 € 2.950,-

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

RAD/CD/NAVI, LMV, TREKH., HALF LEDER, 11.5000 KM ...................................................... `05 €.22.500,-

PARTNER 2.0 HDI 170C, ZWART, ER, CV, SB, RAD/CD, 11.6000 KM .................................... `02 €. 6.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO

CITROEN C2 1.4 AUT., GRIJS MET., CLIMATE C., RAD/CD, ER, CV, SB, 6.3000 KM ............ `03 €.11.950,-

CITROEN C3 1.1, D. GROEN MET., ER, CV, SB, 8.8000 KM .................................................. `03 € 7.950,-

CITROEN XANTIA BERL. 1.8 16V, NAVI., CLIMA. ,ER , CV, ABS, SB, 8.0000 KM .................. `01 €.  7.950,-     

RENAULT SCENIC 2.0 16V AUT, D. GROEN MET., ER, CV, SB, ABS,RAD/CD, 

AIRCO, 3.9000 KM ................................................................................................................. `04 €.16.950,-  

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

HALF LEDER., RAD/CD, ZILV. GRIJS MET., 8.4000 KM ......................................................... `02 €. 8.950,-    

RENAULT ESPACE 2.0 AUT., GRIJS MET., ER, CV, SB, TREKH., WINTERBND,

E SP, ABS, RAD/CD WISS, 12.1000 KM ................................................................................. `02 €. 12.950,-

RENAULT SCENIC 1.4 16V RXE LPG G3, D. BLAUW, ER, CV, SB, AIRCO, 13.7000 KM ........ `00 €.  6.950,-

BUDGET CARS

CITROEN XANTIA BREAK 1.8 16V, D. BLAUW MET., ER, CV, SB, CLIMATE C., 

TREKH, AIRBAG, ALLESDRAGERS, ......................................................................................  `98 €.  2.950,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

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

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Werk in uitvoering

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

•  Bilthoven: bouwrijp maken park Brandenburg;

•  De Bilt: herbestraten trottoirs noordelijk deel wijk Weltevreden, tot begin 

maart 2008.

Vergunningen	 Toezicht	 en	 Onder-
steuning

Aanvragen om vergunning  
(artikel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag 1e fase
•	 	Maartensdijk,	Dorpsweg	238,	

veranderen/vergroten	kap	en	uit-
bouw.

Reguliere bouwaanvraag 2e fase
•	 	Groenekan,	Lindenlaan	34,		

oprichten	woning;
•	 	Groenekan,	Lindenlaan	36,		

oprichten	woning.
Lichte bouwaanvraag
•	 	Groenekan,	Lindenlaan	10,		

plaatsen	dakkapel;
•	 	Groenekan,	Veldlaan	36,		

veranderen	woning;
•	 	Groenekan,	Versteeglaan	140,		

uitbreiden	woning;
•	 	Maartensdijk,	Zwanenbloem	4,	

uitbreiden	woning.

U	kunt	tegen	bovenstaande	
bouw-	en/of	sloopplannen	pas	
een	bezwaarschrift	indienen	nadat	
een	vergunning	is	verleend.	Deze	
besluiten	maakt	de	gemeente	
bekend	in	de	Bilt	Buis	onder	de	
rubriek	‘verleende	vergunningen’.	

Verleende bouwvergunningen
•	 	Maartensdijk,	Pr.	Bernhardlaan	

81,	uitbreiden	woning		
(23-1-2008).

Verleende Bouwvergunning 1e fase
•	 	Groenekan,	Lindenlaan	66,	

oprichten	clubgebouw		
(22-1-2008).

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

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

Wilt u bouw- of bestemmings-
planinformatie, maak dan een 
afspraak met de afdeling Vergun-
ningen toezicht en ondersteuning 
op werkdagen van 8.30 uur tot 
12.30 uur en op dinsdagen ook 
van 15.00 – 19.00 uur via telefoon-
nummer (030) 228 94 11. Voor ter 
inzage liggende stukken en overi-
ge informatie (geen bestemmings-
plan) kunt u zonder afspraak op 
bovengenoemde openingstijden 
bij ons langskomen.

Wet	Milieubeheer

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

Aanvrager:	J.G.H.	Sueters,	Huizen
Inrichting:	 Sueters	 Interieurbouw,	
v/h	AFC	Kocken	interieurbouw	
Adres:	 Industrieweg	 22-B,	 Maar-
tensdijk
Omschrijving:	 het	 oprichten	 van	
een	 inrichting	 (meubelmakerij)	 op	
20-02-2008
Betreft:	 het	 Activiteitenbesluit	
milieubeheer.	

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

U	 kunt	 de	 melding	 inzien	 van	 11	
tot	25	februari	2008	in	het	gemeen-
tehuis	 van	 8.30	 tot	 12.30	 uur	 (of	
volgens	afspraak).

Drank-	en	Horecawet

Burgemeester	 en	 wethouders	 van	
De	 Bilt	 maken	 bekend	 dat	 de	 vol-
gende	aanvraag	is	ingediend:

•	 	Exploitatievergunning	 bijeen-
komstruimte	 Boerderij	 Fortzicht,	
Voordorpsedijk	 35,	 3737	 BL	
Groenekan.

De	 aanvraag	 ligt	 vanaf	 	 6	 febru-
ari	2008	gedurende	4	weken	 in	het	
gemeentehuis,	kamer	0.02	Openbare	
veiligheid	(iedere	ochtend	van	09.00	
tot	12.00	uur)	ter	inzage.	Gedurende	
deze	 termijn	 kan	 iedereen	 zijn	 of	
haar	zienswijze	bij	burgemeester	en	
wethouders	indienen.

Bilthoven, 6 februari 2008

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

Vergunningen Toezicht  
en Ondersteuning

Wet Milieubeheer

Drank- en Horecawet

Algemene	 Plaatselijke	 Verorde-
ning

Het	 college	 van	 burgemeester	 en	
wethouders	 van	 de	 gemeente	 De	
Bilt	 maakt	 bekend	 dat	 voor	 de	
volgende	activiteiten	op	of	aan	de	
openbare	 weg	 vergunning/onthef-
fing	is	aangevraagd:					

• Kermis Maartensdijk
woensdag	2	april	tot	en	met	zater-
dag	 5	 april	 2008	 van	 13:30	 tot	
23:00	 uur	 op	 het	 	 F.J.H.	 van	 Eck	
Sportcomplex,	 Dierenriem,	 Maar-
tensdijk.	

Bovengenoemde	 aanvraag	 ligt	
gedurende	 vier	 weken	 ter	 inzage	
in	de	kamer	van	de	unit	Openbare	
Orde	 op	 het	 gemeentehuis	 aan	 de	
Soestdijkseweg	 Zuid	 173	 in	 Bilt-
hoven.	

Gedurende	deze	termijn	kan	ieder-
een	 een	 zienswijze	 indienen	 bij	
het	 college	 van	 burgemeester	 en	
wethouders	van	gemeente	De	Bilt,	
Postbus	300,	3720	AH	Bilthoven.	

Algemene Plaatselijk 
Verordening

Spreekuur Wijkcontactambtenaar De Bilt West
Uw	wijkcontactambtenaar,	Annemieke	Vos,	 houdt	 	 iedere	 eerste	 donderdag	
van	de	maand	van	14.00	uur	tot	16.00	uur	spreekuur	in	buurthuis	’t	Hoekie.	
Het	eerstvolgende	spreekuur	is	op	donderdag	7	februari	aanstaande.	Als	u	sug-
gesties/ideeën/op-	en	of	aanmerkingen	heeft	op	zaken	die	spelen	in	uw	wijk,	
of	gewoon	behoefte	heeft	aan	een	gesprek,	dan	bent	u	van	harte	welkom.	

Verwijdering fietswrakken station Bilthoven 
Het	 college	 van	 burgemeester	 en	
wethouders	 maakt	 bekend	 dat	 op	
donderdag	 14	 februari	 2008	 weer	
fietswrakken	worden	verwijderd	bij	
station	Bilthoven	NS.	De	fietswrak-
ken	 die	 worden	 verwijderd	 hebben	
een	sticker	waarop	staat	dat	de	fiets	
wordt	 aangemerkt	 als	 fietswrak.De	
fietswrakken	 worden	 opgeslagen	
op	 de	 gemeentewerf	 en	 zullen	 niet	
eerder	 dan	 na	 twee	 weken	 worden	
vernietigd.

Commissies vergaderen
Commissie van advies voor Burger&Bestuur
De	commissie	van	advies	voor	Burger	&	Bestuur	vergadert	op	donderdag 
7 februari 2008 om 20.00 uur	in	de	voormalige	raadzaal	van	het	gemeen-
tehuis	“Jagtlust”	te	Bilthoven.	Voorafgaande	aan	de	commissievergadering	
vindt	vanaf	19.30	uur	het	informeel	contact	plaats	in	de	Bilthal.	

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

Voor	deze	vergadering	zijn	de	betreffende	portefeuillehouders	uitgenodigd.
20.00	uur	 1.	 	Opening	vergadering	en	vaststelling	agenda
20.05	uur		 2.	 	Brief	burgemeester	m.b.t.	Veiligheidsstrategie	Politieregio	

Utrecht	2008-2011
21.00	uur	 3.		 	Onthouding	goedkeuring	Plan	van	scholen	2008-2011	
21.15	uur	 4.		 	Indexering	budget	uitbreiden	Het	Nieuwe	Lyceum
21.35	uur	 5.		 	Brief	college	met	betrekking	tot	kredieten	2008	uit	inves-

teringsplan	2008-2011	
21.55	uur	 6.		 	Vaststelling	kort	verslag	d.d.	10	januari	2008		
22.00	uur		 7.	 	Mededelingen	
	 7.1.		Bespreking	van	de	lijst	met	toezeggingen	en	afspraken	t/m	

januari	2008.	
	 7.2.		Overige	mededelingen		
	 7.3.		Terugkoppeling	regionale	organen/verbonden	partijen	
22.10	uur	 8.	 	Rondvraag	
22.20	uur	 9.	 	Sluiting
	
Commissie van advies Openbare Ruimte
De	 commissie	 van	 advies	 Openbare	 Ruimte	 vergadert	 op	 donderdag	 7	
februari	 2008	 om	 20.00	 uur	 in	 de	 Mathildezaal	 van	 het	 gemeentehuis	 te	
Bilthoven.	Voorafgaande	aan	de	commissievergadering	vindt	vanaf	19.30	
uur	het	informeel	contact	plaats	in	de	hal	van	Jagtlust.	

Agenda
Voorzitter:	mevrouw	C.M.	van	Brenk-van	Barneveld,	Msc
Ambtelijk	secretaris	mevrouw	drs	M.A.C.	van	Esterik	

Voor	deze	vergadering	is/zijn	de	betreffende	portefeuillehouder(s)	uitgenodigd.
20.00	uur	 1.	 	Opening	vergadering	en	vaststelling	agenda
20.05	uur	 2.		 	Bestemmingsplan	Buitengebied	Zuid	
20.45	uur	 3.	 	Vaststelling	kort	verslag	d.d.	10	januari	2008
20.50	uur	 4.	 	Mededelingen
	 4.1.		Bespreking	van	de	lijst	met	toezeggingen	en	afspraken	van	

januari	2008
	 4.2.		Overige	mededelingen	n.a.v.	raadsvergadering(en)
	 4.3.		Terugkoppeling	overige	regionale	organen
21.00	uur	 5.	 	Rondvraag	
21.10	uur		 6.		 	Sluiting

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 vermel-
ding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks 
in de BiltBuis/BBC en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.

Afsluiting overweg Soestdijkseweg
	
In	het	weekend	van	9	op	10	februari,	gaat	het	aannemersbedrijf	Strukton	in	
de	nacht	van	zaterdag	op	zondag,	spoedwerkzaamheden	verrichten	aan	de	
overweg	Soestdijkseweg	te	Bilthoven.	Het	onderhoud	bestaat	uit	het	ver-
vangen	van	de	spoorstaven.	De	werkzaamheden	vangen	aan	op	zaterdag-
avond	om	23.00	uur	tot	zondagmorgen	08.00	uur.	Hierdoor	zal	de	overweg,	
gedurende	deze	periode,	afgesloten	zijn	voor	alle	autoverkeer.	Voetgangers	
en	(brom)fietsers	kunnen	gebruik	maken	van	de	voetgangerstunnel	of	het	
door	Strukton	tijdelijk	aangebrachte	voetpad.	Autoverkeer	wordt	omgeleid.	
Geluidshinder	wordt	tot	een	minimum	beperkt.
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Avondje weg en oppas nodig? 
Meisje van 13 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

DIVERSEN

SPARKS OF JOY zoekt bas-
sen-te noren en sopranen. Lijkt 
het je leuk om in een super 
gezellig koor te zingen? kom 
dan een keer luisteren en bel 
naar Janneke van Hal, tel. 0346-
281793 of Greet van Eijck, tel. 
06-41790063

Gevonden op 31-01-08 in de 
lijnbus 138 van 10 voor half 5: 
Een paar schoenen, Beijenkorf. 
Meer weten? Bel 0346-213630

BETTY'S CORNER! gezellig 
en prima geknipt! Elke vrijdag 
en zaterdag bij "kapper Hans".
Bel voor een afspraak: 06-
33722022 Zorg voor uw haar!

 

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

 

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

 

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

 

EGA: afvallen, begeleiding, 
gezond (met de pot mee) eten. 
Nu strippen krt bespaar €7,-. 
Ook cursus 13 wk + nw boek 
ineen. Elke do av 19.00-20.00 
uur dorpshuis W’broek. Heleen 
Blaauwendraad. Tel. 0346-
281082

 

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

 

MeVo tapijt en vinyl 
Vloerbedekking tegen 
Bodemprijzen Maartensdijk, 
Tel 06 30186342 www.
mevoshop.nl

 

Moe?? Maak  uw binnenkantje  
eens schoon.!! De  uitstekende  
en verantwoorde  voeding  van  
HERBALIFE, vol vitaminen en 
mineralen, geeft u een voldaan 
gevoel.  Gratis  vet meten en 
begeleiding. Wiena Vink    tel. 
0346-571377   www.herbalife-
vink.nl   e-mail: vink-herba-
life@filternet.nl 
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6 PIANOBOEKEN Sonaten 
van 1700 t/m 1800 o.a. 
Beethoven, Schubert, Grieke, 
Chopin. €75,-. 0346-211209

Hut of reiskoffer, leuk als deco-
ratie of opbergen van kinder-
speelgoed, dekens, etc. €25,-. 
Tel. 06-52542564. 

Masterline inbouw 2x40 watt 
autospeakers, nieuw in doos. 
€30,-. Tel. 06-14993726.

TV-meubel op wieltjes met 
glazen deurtjes. kleur: zwart. 
65x40x60cm. €20,-. Tel. 06-
14993726.

Kinderledikant 120x60 cm. 
met matras. €15,-. Tel. 030-
2286046

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

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

1 Jaargang bloemen en planten 
2006. €2,50. Tel. 0346-214292.

Rond houten tafeltje met 
onderblad Ø53 cm 35 cm hg., 
3 zwarte pootjes. €10,-. Tel. 
0346-212492.

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

TE KOOP GEVRAAGD

F.A. HOOGVELD vraagt 
onroerend goed te koop, liefst 
oude gebouwen, garages, lood-
sen, boerderijen. Vlotte afwik-
keling gegarandeerd. Tel. 0346-
281558

FIETSEN/BROMMERS

Loekie meisjesfiets ± 4/5 jr. 
€15,-. Tel. 0346-213469

PERSONEEL ANGEBODEN

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

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

1
2
3
4
5
6
7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:
❑ Te koop aangeboden
 (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van  De Vierklank kunnen artikelen 
 tot € 50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - (zie 1. Zie ook 2.)
❑ Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)  

❑ Auto’s/motoren (is de vraagprijs € 50,00 of meer 
 dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❑ Fietsen/brommers  (is de vraagprijs € 50,00  of meer
 dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)
❑ Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❑ Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)
❑ Diversen (biedt u iets te koop aan onder € 50,00 dan kunt u in aanmerking 
 komen voor een gratis plaatsing - zie 1. Voor overige zaken geldt 2.)

Groenekan Drukkerij Jansen & van Driel, Kon. Wilhelminaweg 461
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22
Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3
Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan
✄ 

Personeel Aangeboden

Diversen

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

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

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

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

Te koop gevraagd

Fietsen/Brommers

Jeugddisco bij WVT
Zaterdag 9 februari a.s. opent de jeugddisco van WVT 
aan de Talinglaan te Bilthoven haar deuren. Jongeren 
van 8 tot en met 11 jaar zijn welkom van 19.00 tot 
21.00 uur en de jeugd van 12 tot en met 15 jaar wordt 
van 21.30 tot 23.30 uur verwacht. De entreekosten 
zijn 1 euro p.p. Info: tel. 030 2284973.

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

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 6 feb. zijn alle basisschoolkinderen 
vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewekelijkse spel-
letjes- en knutselmiddag van Sojos. Er wordt uiteraard 
weer een superleuk programma aangeboden door 
Hassan en zijn trouwe metgezellen. Deelname aan de 
middag is gratis. De middag begint om 14.00 uur en 
duurt tot 16.00 uur. De erop volgende middag is dan 
op woensdag 20 feb. 

Sportbus 
Aanstaande donderdag (7 feb.) zal de sportbus van 
‘Sport Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neerstrijken 
op het schoolplein aan de Nachtegaallaan tussen 15.15 
uur en 17.15 uur. De sportbus bevat allerlei spelmate-
rialen die door de kinderen en de oudere jeugd gratis 
en onder begeleiding van Marlon gebruikt kunnen 
worden. Denk bijvoorbeeld aan allerlei balspellen, 
maar ook bijv. steltlopen of eenwieler. Bij slecht weer 
zijn de kinderen welkom in Sojos waar het sportbus 
team een alternatief programma zal aanbieden..

Kids Only Disco
Vrijdag 8 februari is er weer een Kids Only Disco 
avond in Sojos. De disco is bedoeld voor kinderen 
van 8 tot 13 jaar en de entree bedraagt 1 euro. Uiter-
aard zullen de meeste vaste onderdelen weer aan bod 
komen, zoals stoelendans, danswedstrijd, loting en 
natuurlijk weer een sneeuwbaldans. De avond duurt 
van 19.00 tot 21.30 uur en de entree is 1 euro. De 
volgende Kids Only is dan weer op 22 februari.

Zaterdag avond geen inloop
In verband met verhuur is er zaterdag 9 februari  
’s avonds geen inloop.

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

Scheepsjongens  
van Bontekoe

Hajo wil het liefst scheepsjongen van schipper Bonte-
koe worden. Padde kan geen afscheid van z'n vriend 
nemen en gaat samen met Hajo aan boord. Op hun 
tocht naar de Oost beleven zij samen met schipper 
Bontekoe de spannendste avonturen. Na een grote 
brand komen ze als drenkelingen op zelfs het tro-
pische eiland Java terecht. Zullen ze Batavia ooit 
bereiken? 
De tweeënhalf uur durende film ‘De Scheepsjongens 
van Bontekoe’ is woensdag 13 februari om 14.00 
uur te zien in De Vierstee aan de Nachtegaallaan te 
Maartensdijk. Kaarten kosten 4,5 euro en zijn een 
half uur voor aanvang aan de kassa van De Vierstee 
verkrijgbaar. 

Ben jij wel eens in 
Mieścisko geweest?

Stichting Razem organiseert al jaren een uitwisseling 
tussen Poolse en Nederlandse Jeugd. Ook dit jaar 
gaan we in juli weer met een groep naar Mieścisko 
(Polen) toe. Ben jij in de leeftijd van 12 tot en met 15 
jaar en lijkt het je leuk om mee te gaan? Check razem.
hyves.nl of bel met Corry Bloemers 0346 213471 
voor meer informatie.

Paranormale dag in ’t Hoekie
Op zondag 10 februari van 10.30 tot 17.00 uur is er in buurthuis ’t Hoekie een 
paranormale dag. Met o.a. diverse mediums, handlezen, magnetiseren, pendelen, 
numerologie en vele anderen. De intree is 2,50 euro, consulten maximaal 5,00 
euro. De readings in de zaal zijn gratis. Er zijn meerdere readings, te beginnen met 
psychometrie (foto lezen) om 11.00 uur. Meer info Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. 
T.M.C Asserweg 2, tel. 030 2201702, info@hoekie.nu of kijk op www.hoekie.nu 

PvdA en politieke bewegingen
Naast de bestaande politieke partijen zijn er ook politieke bewegingen ontstaan 
die geen leden hebben. Over deze ontwikkelingen gaat de komende PvdA over-
dagbijeenkomst onder de titel: ‘De toekomst van politieke partijen en – bewegin-
gen’. Het onderwerp wordt ingeleid door Trude Maas, voormalig 1ste Kamerlid 
en voormalig lid van het partijbestuur PvdA.
De bijeenkomst is op dinsdag 12 februari om 09.45 uur bij de fam. Bos, Tweede 
Brandenburgerweg 14 te Bilthoven. Iedere belangstellende is van harte welkom. 
Voor verdere informatie: tel.: 030 2282813 of 030 2201295. 

Adverteren in de Vierklank! Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

Een gekkenhuis in ’t ziekenhuis 
C.P.J. Westbroek staat vanaf aanstaande zaterdag weer op de planken met een 
blijspel in 3 bedrijven. Op drie dagen is het Dorpshuis in Westbroek de 'set' voor 
het Catharijne ziekenhuis. Wegens plaatsgebrek, als gevolg van een verbouwing, 
wordt een zeer verouderd hok, met geen faciliteiten in gebruik genomen. Als dan 
ook nog eens de een na de andere verpleegkundige zich ziek meldt moet hoofd-
zuster Riny zich zien te redden met het overgebleven personeel.
De zaal vult zich met patiënten; mijnheer Cohen, mijnheer Kuypers en mevrouw 
Visser. Tja, en wie wil er nou niet bij het raam liggen. Gelukkig maakt dokter 
Bouwer regelmatig zijn ronde over zaal 13. Maar of de patiënten daar nu zo veel 
beter van worden…. ?
Dit blijspel van Wilma Renes-Leertouwer wordt door C.P.J. Westbroek gespeeld 
op 9, 15 en 16 februari in het Dorpshuis van Westbroek aan de Pr. Christinastraat 
2. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.15 uur, entree € 4,00. Tijdens de pauze 
is er een verloting met leuke prijzen
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Overwinning Salvo dames 1
Afgelopen donderdagavond reisde Salvo dames 1 af naar Naarden om het 
op te nemen tegen de dames van K.O. Trivolley. Deze dames staan op de 

achtste plaats op de ranglijst en zouden voor de Salvodames 
geen groot probleem moeten zijn. 

Tijdens	het	inslaan	echter	was	te	zien	dat	K.O.	Trivolley	over	veel	aanvalskracht	
beschikte.	Voor	Salvo	was	dit	een	duidelijk	signaal	scherp	te	zijn	in	de	blokkering	
en	verdediging	en	zelf	het	initiatief	in	de	aanval	te	houden.	
Bij	de	start	van	de	eerste	set	nam	Salvo	gelijk	het	voortouw.	Met	snel	spel	en	een	
gevarieerde	 aanval	 maakte	 Salvo	 de	 dienst	 uit	 en	 wisten	 zij	 de	 eerste	 set	 win-
nend	af	 te	sluiten.	Ook	de	 tweede	en	derde	set	 lieten	eenzelfde	spel	zien.	K.O.	
Trivolley	had	zeer	veel	moeite	met	de	verdediging	van	de	service	van	Salvo	en	
ook	de	aanval	wisten	zij	niet	goed	te	verwerken.	Zodoende	kwam	K.O.	Trivolley	
er	nauwelijks	aan	toe	om	zelf	aan	te	vallen	en	kon	Salvo	het	spel	blijven	maken.	
De	tweede	en	derde	set	werden	dan	ook	door	de	Salvodames	gepakt.	Toch	liet	de	
vierde	set	een	ietwat	ander	beeld	zien.	Salvo	was	niet	meer	zo	scherp	en	begon	
wat	 onnodige	 fouten	 te	 maken.	 De	 service	 van	 K.O.	 Trivolley	 begon	 beter	 te	
lopen.	Hier	had	Salvo	wat	moeite	mee	en	Salvo	wist	de	aanval	niet	gelijk	meer	af	
te	maken.	Salvo	en	K.O.	Trivolley	gingen	de	gehele	set	gelijk	op,	maar	Salvo	wist	
het	verschil	niet	meer	te	maken.	Zodoende	ging	de	vierde	set	naar	K.O.	Trivolley,	
een	 onnodig	 puntverlies	 voor	 Salvo.	 Salvo	 bezet	 op	 dit	 moment	 nog	 steeds	 de	
eerste	plaats	op	de	ranglijst,	met	zes	punten	los	van	de	nummer	twee.	

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

Onlangs	 heb	 ik	 mijn	 kleindochter	
Nina	 van	 vier	 jaar	 voor	 het	 eerst	
op	 toneel	 zien	 staan,	 samen	 met	
medeleerlingen	 van	 Gymma.	 Ze	
had	 me	 eerder	 al	 trots	 toegeroe-
pen:	 ‘Opa,	 ik	 zit	 op	 beatballet.’	
Zij	was	de	 jongste	en	de	kleinste.	
De	 hele	 avond	 was	 gevuld	 met	
dansen	 op	 hedendaagse	 muziek	
door	 verschillende	 leeftijdsgroe-
pen.	 Onder	 leiding	 van	 lieve	 juf-
fen	 dansten	 de	 meiden	 soepel	 de	
prachtige	 moderne	 bewegingen.	
Wat	was	het	 speels	 en	vrolijk	 	 en	
wat	 hadden	 ze	 een	 plezier.	 De	
zaal	 was	 stampvol	 familieleden,	
waarvan	er	heel	wat	langs	de	kant,	
staande	 moesten	 genieten.	 Ik	 zat	
er	 warempel	 een	 minderwaardig-
heidscomplex	van	te	krijgen.	Want	
wat	 een	 verschil	 met	 toen	 ik	 zo	
jong	was.	Ik	moest	met	mijn	vijfde	
jaar	ook	als	jongste	naar	gym.	Het	
verschil	begon	al	bij	de	naam	van	
de	 vereniging.	 TOOS	 heette	 die	
in	dat	dorp	en	het	betekende	 ‘Tot	
Ontspanning	 Onzer	 Spieren’.	 Wij	
jongens	 trainden	 elke	 zaterdag-

middag.	Niet	 speels	onder	 leiding	
van	lieve	juffen	maar	onder	leiding	
van	 de	 strenge	 meester.	 Stram	 in	
de	rij	reageerden	we	op	zijn	luide	
commando’s:	 ‘Looppas	 …	 mars.	
Met	 zijn	 vieren	 door	 het	 midden.	
Armen	 hoog	 en	 armen	 zijwaarts,	
armen	 voor	 en	 armen	 laag.	 Trek	
òp	 het	 rechterbeen.	 Strek	 uit	 de	
linkerarm’.	 Dat	 mochten	 we	 dan,	

stijf	 van	 de	 zenuwen,	 één	 maal	
per	 jaar	 trots	 onze	 ouders	 tonen.	
Op	 het	 toneeltje	 nog	 wel	 van	 het	
plaatselijke	café,	terwijl	iemand	op	
de	 oude	 piano	 een	 liedje	 speelde.	
‘Armen	hoog	 en	 armen	 zijwaarts,	
armen	 voor	 en	 armen	 laag’.	 De	
familie	vond	het	geweldig.	Toen	ik	
ouder	werd	moest	ik	in	de	naburige	
stad	naar	de	gymnastiekvereniging	
waar	 het	 gymmen	 intussen	 tur-
nen	was	geworden.	De	vereniging	
heette	Excelsior	en	dat	woord	bete-
kent	 ‘steeds	 hoger’.	 Op	 het	 grote	
toneel	van	de	schouwburg	hielden	
we	 de	 jaarlijkse	 uitvoering.	 Strak	
in	het	wit	voerden	we	oefeningen	
uit	 op	 brug	 en	 rekstok	 en	 hingen	
aan	de	 ringen.	Steeds	hoger.	Elke	
oefening	 leek	 op	 de	 vorige.	 Maar	
de	hele	zaal	vol	 familie	klapte	de	
handen	stuk.	Dat	was	het	vermaak	
van	 de	 jaren	 dertig	 en	 veertig.	
Wat	 ben	 ik	 blij	 voor	 Nina	 en	 die	
andere	kinderen	dat	het	moderner	
is	geworden.	

Kees Pijpers  

Klankbord
Nina danst

Slippen 
en banden

Ieder	half	jaar	worden	er	bij	Judokan	examens	afge-
nomen.	Zo	ook	op	dinsdag	29	januari.	In	alle	groe-
pen	judo	en	jiujitsu	moesten	de	leerlingen	laten	zien	
wat	 ze	 weten	 en	 wat	 ze	 kunnen.	 Hiermee	 konden	
hogere	slippen	en	hogere	banden	behaald	worden.	

De	 examens	 werden	 afgenomen	 door	 de	 nieuwe	
leraar	John	Jansen	en	de	vorderingen	werden	beoor-
deeld	door	Hans	Stevens	en	José	Lam.

De	 eerste	 set	 was	 wat	 in	 sportter-
men	heet:	een	makkie.	Salvo	begon	
fanatiek	 aan	 de	 wedstrijd	 en	 had	
direct	 een	 enorm	 overwicht.	 Vrij-
wel	alle	punten	werden	gemaakt	uit	
eigen	 aanvallen.	 Nienke	 Dalmeijer	
en	 Anique	 Diepeveen	 lieten	 zich	
goed	zien.	Forza	kwam	niet	aan	vol-
leyballen	toe.	De	eerste	set	werd	dan	
ook	zeer	overtuigend	gewonnen	met	
7-25.	Wat	 in	 de	 sport	 vaak	gebeurt	
bij	het	al	te	gemakkelijk	behalen	van	
resultaten	gebeurde	in	de	tweede	set	
ook.	Forza	ging	iets	beter	spelen	en	
Salvo	 begon	 wat	 al	 te	 ontspannen	
aan	 de	 set.	 Forza	 kwam	 zelfs	 voor	
met	8-2.	Toen	nam	coach	van	Salvo	

een	time	out	om	de	dames	stevig	tot	
de	orde	te	roepen.	Dat	hielp	want	de	
dames	 stroopten	 de	 mouwen	 weer	
op	en	begonnen	fanatieker	te	spelen.	
Een	 mooie	 opslagserie	 van	 Marit	
van	Ee	bracht	Salvo	weer	helemaal	
terug	en	ging	zoals	dat	in	wielerter-
men	heet:	 erop	en	erover.	Deze	 set	
ging	met	15-25	naar	Salvo.	

Direct	bij	aanvang	van	de	derde	set	
liet	Forza	blijken	de	wedstrijd	nog	te	
willen	 keren.	 Het	 team	 stond	 beter	
en	kon	aanvallend	meer	druk	zetten.	
Aanvallend	ging	het	 juist	 bij	Salvo	
wat	 verkrampt.	 Nu	 het	 werkelijk	
moest	 hadden	 de	 beloften	 moeite	

met	presteren.	Gedurende	de	gehele	
set	ging	het	gelijk	op.	Gelukkig	kon	
Salvo	bij	 22-22	doordrukken	en	de	
setwinst	binnenhalen	met	23-25.	

De	vierde	set	was	een	kopie	van	de	
derde	set.	Verdedigend	liep	het	niet	
zo	 lekker	 bij	 Salvo.	 Ook	 de	 blok-
kering	 was	 niet	 al	 te	 nauwkeurig.	
Gelukkig	 waren	 Suzanne	 Blaak	 en	
Marit	van	Ee	deze	set	goed	op	slag.	
Dit	 was	 voldoende	 voor	 de	 winst	
met	22-25.	Door	dit	resultaat	blijven	
de	beloften	een	 stevige	middenmo-
ter.	Zaterdag	 spelen	zij	 in	De	Vier-
stee	 tegen	 het	 op	 de	 tweede	 plaats	
staande	Voleem	uit	Eemnes

Salvobeloften winnen moeizaam
De Salvomeiden hebben zichzelf een goede dienst bewezen door de uitwedstrijd tegen 

het laaggeklasseerde Forza met 0-4  te winnen. Het was een wedstrijd met twee gezichten. De eerste twee 
sets werden overtuigend gewonnen maar voor de setwinst in de laatste twee sets was erg veel inzet nodig.

Van	8	t/m	16	maart	zal	tennisvereni-
ging	TV	Tautenburg	in	Maartensdijk	
voor	de	vierde	keer	het	Tautenburg	
Open	 Jeugd	 Toernooi	 organiseren,	
dit	keer	voor	het	eerst	op	het	nieuwe	
tennispark	van	de	vereniging,	gele-
gen	aan	de	Dierenriem	6a	 te	Maar-
tensdijk.	

Deelnemen	 aan	 het	 toernooi	 is	
vooral	 voor	 de	 jeugdspelers,	 die	
mee	 gaan	 spelen	 in	 de	 voorjaars-
competitie	 een	 goede	 oefening.	 Op	
deze	 manier	 kunnen	 ze	 alvast	 hun	
wedstrijdritme	op	peil	brengen.	Ook	
kunnen	 de	 kinderen	 die	 de	 hele	

winter	 niet	 hebben	 gespeeld	 of	 in	
een	hal	hebben	getraind	alvast	weer	
wat	 wennen	 aan	 het	 spelen	 op	 een	
buitenbaan.	

Jeugdleden	 van	 tennisverenigingen	
die	aangesloten	zijn	bij	de	KNLTB	
kunnen	 zich	 in	 de	 leeftijdscatego-
rieën	t/m	10,	 t/m	12,	 t/m	14	en	t/m	
18	 inschrijven	 voor	 jongens	 enkel-	
en	dubbelspel	 en	meisjes	 enkel-	 en	
dubbelspel.	
In	het	voorweekend	 (8	en	9	maart)	
wordt	 gestart	 met	 het	 toernooi.	
Inschrijven	 kan	 alleen	 via	 inter-
net:	 www.toernooi.nl.	 tot	 17	 febru-

ari	 2008.	 Voor	 inlichtingen	 kun	 je	
terecht	bij	Elaine	Das,	06	23626916,	
of	op	de	site	www.tautenburg.nl.

Open jeugdtoernooi bij TV Tautenburg

Klaverjassen bij SVM

Aanstaande	vrijdagavond	8	febru-
ari	 kunt	 u	 weer	 klaverjassen	 bij	
SVM.	 In	 de	 kantine	 van	 deze	
sportvereniging	 aan	 de	 Dieren-
riem	 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.

	 ABACUS-TUINEN.NL
	 tuinontwerp & realisatie
				
Abacus	is	een	dynamisch,	toonaangevend	hoveniersbe-
drijf	in	het	midden	van	het	land.	Wij	onderscheiden	ons	
door	het	aanbieden	van	een	breed	scala	aan	diensten	
voor	zowel	particulieren	als	bedrijven.

Ter aanvulling van ons tuinteam  
is er plaats voor een:  
HovENIEr / STrAATmAkEr AANLEg

																								
Jouw profiel
•		beheersing	van	vaktechnische	eigenschappen
•		je	weet	wat	ambachtelijk	werk	inhoudt
•		enthousiasme	en	motivatie	voor	het	vak
•		zelfstandig	kunnen	werken	en	leiding	geven
•		ruime	ervaring	in	tuinaanleg	en	bestratingen
•		bereidheid	tot	volgen	van	eventueel		
bijpassende	opleiding

•	rijbewijs	B	en	E
	 	
Ons aanbod
Een	goed	salaris,	gevarieerde	werkzaamheden,	prettige	
werksfeer	en	goede	opleidingsmogelijkheden.

Reacties	naar	de	heer	C.	Hasenaar	06-22690008

Dr.	Welfferweg	60	,	3615	AP	Westbroek

Telefoon:	0346	28	1669



Op initiatief van het bewonersoverleg Hollandsche 
Rading zijn 2 nieuwe mededelingborden gemaakt en 
geplaatst. Op de borden kunnen alle bewoners van het 
dorp berichten plaatsen. 
Het bestaande bord op de hoek van de Dennenlaan en 
Sparrenlaan was dringend aan vervanging toe. Er zijn 
meteen twee borden gemaakt en het tweede bord is 

geschonken aan de Bewonersvereniging Tolakkerweg. 
In overleg met de vereniging is een goede plaats voor 
het bord gekozen. Beide borden zijn bekostigd vanuit 
Wijk- en dorpsgericht werken. [AZ]

In het regeerakkoord van de hui-
dige regeringscoalitie staat dat elke 
leerling gedurende de middelbare 
schooltijd in totaal 72 uur aan maat-
schappelijke stages zal moeten doen. 
Leerlingen zullen zo kennis maken 
met vrijwilligerswerk en ervaren dat 
dit mooie momenten op kan leveren. 
Het bredere doel van Maatschap-
pelijke Stages is meer betrokkenheid 
en begrip voor grotere groepen in de 

samenleving. De Werkplaats heeft 
inmiddels enige ervaring opgedaan 
met het invoeren van maatschappe-
lijke stages en hebben ook in dit 
buddyproject wat wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van vorig jaar. Zo 
mogen de leerlingen nu op papier hun 
oudere kiezen en hebben zij een lijstje 
met voorwaarden gekregen waar ze 
rekening mee moeten houden.

Buddyproject
Afgelopen donderdag werden de leer-
lingen in de recreatiezaal ontvangen 
door Harm Hoekstra, directeur van 
de Stichting De Bilthuysen waaron-
der beide centra vallen en wethou-
der Mittendorff. De laatste drukte de 
leerlingen op het hart dat ouderen niet 
zielig zijn. Zij hebben de leerlingen 
ook iets te bieden en doen mee omdat 
ze het leuk vinden om jonge mensen 
te ontmoeten. ‘Het moet een win-win 
situatie worden, zowel jongere als 
oudere moeten er een goed gevoel 
aan over houden’. 
In de zaal waren ook nog andere geïn-
teresseerden uit de politiek aanwezig. 
Veel ouderen hoorden de lovende 
woorden voor dit project aan en na 
afloop werden zij die er aan meedoen 
voorgesteld en volgde de eerste ken-
nismaking. 

Mevrouw Oliemans
Liv Liberg en Willemijn Elders komen 
beiden uit Hollandsche Rading en 
doen hun maatschappelijke stage 
samen met Laura van Toor. Ze hebben 
mevrouw Oliemans uitgekozen omdat 

zij van spelletjes en boodschappen 
doen houdt. Het ondertekenen van 
de contractjes en het overhandigen 
van de rozen gebeurt in de recreatie-
zaal; daarna gaan ze met mevrouw 
Oliemans in de rolstoel naar haar 
appartement. De rolstoel wordt eerst 
moeizaam door de gang geduwd, 
even later blijkt de rem er nog op 
te zitten. Daarna met de lift naar 
boven, door veel gangen naar één van 
de laatste appartementen. Mevrouw 
Oliemans is in de drukte deze och-
tend haar sleutel vergeten, een snelle 
tocht terug van Liv en Willemijn en 
de komst van een medewerkster van 
het huis met een loper en ook dit is 
opgelost. De echte kennismaking kan 
beginnen. De rozen worden in een 
vaas gezet en op een door mevrouw 
Oliemans uitgezochte plek neergezet. 
De foto’s die in de kamer hangen 

worden bekeken en er wordt gepraat 
over de grote verzameling tentoonge-
stelde beeldjes. Mevrouw Oliemans 
is blij met het bezoek, ‘Ik vind alles 
leuk’. Willemijn vindt het niet erg dat 
dit project voor hen een verplichte 
schoolse activiteit is. ‘Ik heb er zin 
in, we gaan er zeker iets van maken’. 
Een spelletje komt er de eerste keer 
nog niet van maar er zullen nog zeker 
negen afspraken volgen. 

 De Vierklank 12 6 februari 2008

Wanneer we bij ons huis de steeg 
uitlopen, om met kinderwagen en 
driewieler-fietsje de oudste naar 
school te brengen, is het bijna 
onmogelijk om ‘poepvrij’ de school 
te bereiken. We wandelen over de 
Marijkelaan naar school en vaak 
kunnen we zelfs zigzaggend de 
poep op de stoep niet ontwijken. 
Of we letten zo op de banden van 
kinderwagen en driewieler, dat we 
onze schoenen ‘vergeten’ en toch 
weer in de poep stappen. En dan 
moet het buiten zeker niet donker 
zijn, want dan zien we de poep niet 
liggen. Kortom, regelmatig grote 
irritatie als we weer eens thuis 
komen en in de achtertuin de poep 
aan het wegpoetsen zijn van banden 

en schoenen. Bleewww.
Wij wonen in een rustig straatje 
met schuin aan de overkant een 
klein grasveldje. ‘t Zou leuk zijn 
voor de kleine kinderen om er bui-
ten te spelen met wat andere kin-
deren… Hier in de wijk is geen 
speelveldje en er wonen meer-
dere jonge kinderen. Die zouden 
op het grasveldje leuk wat kun-
nen ballen of spelen. Zou leuk 
zijn…maar het is niet mogelijk, 
omdat het er helemaal bomvol 
ligt met hondenpoep.

Groen
Het kan toch niet zo zijn dat al 
het groen in de wijk bedoeld is 
voor hondenpoep. En dat alleen 

de veldjes met hoge hekken erom 
‘poepvrij’ blijven. Het buitenspelen 
van kinderen wordt overal zo gesti-
muleerd. Maar er is al niet zo veel 
groen…en als het er is…dan ligt 
het vol hondenpoep…

Leuke beesten
Voor alle duidelijkheid; wij vinden 
honden leuke beesten. Maar het 
zou erg prettig zijn als de baasjes 
de hondenpoep opruimen. Of de 
honden niet midden op de stoep of 
op grasveldjes laten poepen, maar 
in de goot of in een plantsoentje. 
Zodat niemand er last van heeft.

Fam. van der Wilt, Maartensdijk

Leerlingen uit Hollandsche Rading als buddy
door Marijke Drieenhuizen

De leerlingen van de derde klas VWO van de Werkplaats in Bilthoven hebben afgelopen week hun eerste 
bezoekje gebracht als buddy aan een bewoner van woon- en zorgcentra De Bremhorst en Weltevreden. Alle 

leerlingen hebben de opdracht om in het kader van de Maatschappelijke Stage tien bezoekjes aan een oudere 
te brengen. Van alle ouderen, die meedoen aan dit project was bekend welke hobby’s en interessegebieden zij 

hebben; de leerlingen konden zelf ‘hun’ oudere kiezen. 

Wethouder Mittendorff hoopt op een win-win situatie.

Mevrouw Oliemans maakt kennis met v.l.n.r. Lara van Toor, Willemijn Elders 
en Liv Liberg.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Aanschuiftafel van 17.00 - 18.30 uur.

Groenekanseweg 168, Groenekan
www.naastdeburen.nl

Do.
07-2 12,50Gebakken Sliptongetjes

Woe.
06-2 9,75Coq au vin

Do.
14-2 9,75Varkenshaas met  

Stroganoffsaus

Woe.
13-2 9,95Gevulde kwartel  

met portsaus

U bent hier 
écht thuis

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

en partijen voor groepen 
tot 40 personen.

Gezelligheid hoeft niet 
duur te zijn!

3-gangen keuzemenu 

€  15,-
Tevens verzorgen wij ook koude/warme 

buffetten. Bij ons of bij u thuis.

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

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

www.bistrodeegelshoek.nl 

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

Dat willen wij ‘effe’ 
kwijt….

Wij ergeren ons dagelijks aan de hondenpoep in Maartensdijk. ‘Wij’ 
zijn een gezin met 2 jonge kinderen. Onze oudste is nu 4 jaar en de 

jongste is 8 maanden.

Nieuw 
informatiebord

28 januari om 9.45 uur is het mededelingenbord 
aan de Tolakkerweg officieel in gebruik genomen 

door het bestuur van de Tolakkervereniging. 
Saco Eldering van de Tolakkervereniging en 

Alice Stofberg van het bewonersoverleg hangen 
de laatste nieuwsbrief op onder toeziend oog van 

Ruud Kreutzer en Bas van der Bilt.

kilo 6.48          4,98
Alleen al voor de prijs

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Van onze slager

Ribkarbonade
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