
Er lagen twee amendementen voor 

het vervolgtraject voor de bunker. 

Een amendement van Johan Slootweg 

(SGP) en Nico Jansen (ChristenUnie) 

om de bunker overeenkomstig het 

op 29 mei 2008 genomen raadsbe-

sluit te slopen kreeg alleen steun van 

de indieners. Het amendement van 

GroenLinks&PvdA, mede ingediend 

door CDA, SP en Bilts Belang, kreeg 

de steun van alle overige fracties. 

Voortschrijdend inzicht

Voor GroenLinks&PvdA-fractieleider 

Désirée Schmallschläger is het onvol-

doende zeker dat het nu wel goed gaat 

als de bunker met explosieven wordt 

gesloopt. Zij wil daarom dit risico 

voor de omliggende woningen niet 

nemen. ‘Wij denken dat de bunker 

heel goed in het bedrijventerrein kan 

worden ingepast. Het unieke feit dat 

tijdens de Koude Oorlog gedacht is 

dat de bunker een nucleaire aanval 

kon doorstaan en wij hebben gemeend 

dat wij hem wel even konden ploffen 

geeft de uniekheid van deze bunker al 

een beetje aan’, aldus Schmallschlä-

ger. Anne Doedens (VVD) heeft de 

afgelopen maanden heel veel thema’s 

gehoord over wat we met de bunker 

moeten doen. ‘Dit onderwerp heeft 

zich ontwikkeld tot een ware Gor-

diaanse knoop en de emoties zijn 

bij iedereen hoog opgelaaid.’ Het 

kwam Doedens onlangs ter ore dat er 

bedrijven zijn die met de gemeente 

willen gaan praten over inpassing van 

de bunker. ‘Als dit op korte termijn 

tot een vruchtbaar gesprek leidt en 

er snel gewerkt kan worden aan een 

oplossing, is dat iets waar de gemeen-

schap bij gebaat is.’ Hij noemt dit 

geen stellingname tegen ontploffen, 

maar een zaak van voortschrijdend 

inzicht.

Klankbordgroep

‘Als het CDA het voor het zeggen zou 

hebben, werd de bunker in het land-

schap ingepast’, aldus fractievoor-

zitter Pieter van Maaren. Hij vindt 

dat bewoners, ondernemers en de 

gemeente er gezamenlijk uit moe-

ten komen. ‘Geen muren optrekken, 

maar bruggen bouwen.’ Van Maaren 

pleit voor een klankbordgroep met 

vertegenwoordigers van bewoners en 

bedrijven. Hij ziet in het mede door 

zijn fractie ingediende amendement 

voldoende aanknopingspunten voor 

een oplossing. Anneke van Heertum 

(D66) schetst de geschiedenis vanaf 

1998. Het komt D66 weinig geloof-

waardig over dat de cultuurhistori-

sche waarde van de bunker pas na 

de explosie ontstond. Van Heertum 

meent dat een rapport dat de stichting 

Menno van Coehoorn over de Koude 

Oorlog gaat maken voldoende lesma-

teriaal zal bevatten. ‘Daarvoor hoeft 

de bunker niet behouden te blijven.’ 

Zij vindt slopen tot 1 meter onder het 

maaiveld de beste oplossing. 

Rijksmonument

Etiënne van Buren (SP) vertelt dat 

zijn partij is gaan praten met omwo-

nenden. ‘Voor hen is een explosie niet 

acceptabel.’ Het verbaasde hem dat 

ondernemers de hakken in het zand 

gingen zetten. De SP-fractie is ervan 

overtuigd dat de monumentwaarde 

van de Koude Oorlog bestaat en dat 

de bunker meer waarde heeft dan je 

er aan afziet. De stichtingen Menno 

van Coehoorn en Militair Erfgoed 

hebben inmiddels de monumentsta-

tus aangevraagd. Van Buren heeft 

vernomen dat de gemeente een brief 

van OCW heeft ontvangen met het 

verzoek de bunker aan te wijzen 

als rijksmonument. De SP wil van 

het college weten wat dit betekent 

voor de bunker. Omdat de veiligheid 

van de bewoners bij een volgende 

explosie onvoldoende gegarandeerd 

kan worden, vindt Rost van Ton-

ningen (Bilts Belang) de bunker bij 

een bedrijf inpassen veruit de beste 

oplossing.

‘De stichtingen kunnen daarbij hel-

pen. Interessant voor het verhaal is dat 

de bunker heel aardig bestand blijkt te 

zijn tegen explosieven. Geschiedkun-

digen kunnen dus zeggen, kijk hier 

staat een bunker die bedoeld was 

voor een atoomaanval. Nu heeft er 

een aanval plaatsgevonden en kijk 

eens wat ervan is overgebleven. Het 

verhaal wordt steeds leuker en aan-

trekkelijker.’ Nico Jansen vindt dat 

de bunker nu het nog kan opgeruimd 

moet worden. Johan Slootweg hecht 

aan betrouwbaarheid. ‘Een eerder 

genomen besluit heeft verwachtin-

gen gewekt.’ Als er geen dringende 

redenen zijn daarvan af te wijken, 

wil hij daaraan vasthouden. De SGP 

gaat evenals D66 voor een duurzame 

oplossing. Slootweg vertrouwt erop 

dat de veiligheid voldoende gewaar-

borgd is. ‘Wat we nu weten, wisten 

we toen niet en met wat we nu weten 
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DE JONG & GREVEN

makelaardij o/g

Dorpsweg 82 Maartensdijk  
T 0346-211813

www.dejong-greven.nl

 Restaurant

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

1ste en 2de
kerstdag geopend!

Maertensplein 33  0346 - 21 37 11

Meijers en Zn BV

Installatiebedrijf

Gas-Water-CV en

Onderhoud

Sanitair installaties

Loodgieterswerk-dakwerk

Groenekan 0346 - 21 12 91

WIJNEN en GEDISTILLEERD, Maartensdijk, T 0346-212378

Nog 8 weken. Bestel tijdig
uw kerst- of nieuwjaarskaarten!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
T 0346 - 21 12 15

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Geef je nu op!

Bel 0346 211992

of mail naar info@vierklank.nl

Bunker van sta-in-de-weg tot monument
door Guus Geebel

Een overgrote meerderheid van gemeenteraad besloot donderdag 29 oktober de bunker op bedrijventerrein 

Larenstein niet te slopen. Het college van B en W nam een amendement van GroenLinks&PvdA over waarin 

wordt gekozen de bunker te laten staan en die bij een bedrijf in te passen. Herstel van de buitenzijde om het 

aanzicht acceptabel te laten zijn geldt daarbij als belangrijke randvoorwaarde.

De bunker blijft geschiedenis schrijven.

Een schorsing tijdens de behandeling van het vervolgtraject voor de bunker.

Lees verder op pagina 3

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Bikeshop-Loosdrecht

Noodweg 37

1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18

Bikeshop-Maartensdijk

Maertensplein 25

3738 GM  Maartensdijk

Tel. 0346 - 21 00 95

www.bikeshop-loosdrecht.nl
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Bilthoven
Pr. Gem. Noorderkerk

Utrecht
Pr. Gem. Zuiderkapel

Pr. Gem. Julianakerk

Vrijz. gel. gem. Woudkapel

Evangelische Gemeenschap

De Bilt
Hervormde Gemeente Dorpskerk

Pr. Gem. Immanuelkerk

Pr. Gem. Opstandingskerk

R.K.St. Michaelkerk

met de kinderen

Groenekan
P.K.N. – Pr. Gem. De Boskapel

P.K.N. - Herv. Kerk

Dordrecht

Groenekan
Herst. Herv. Kerk

Hollandsche Rading
P.K.N. - Kapel 

Utrecht

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

Hierden

Veenendaal

Maartensdijk
P.K.N. - Ontmoetingskerk 

St. Maartenskerk

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

P.K.N. - Herv. Kerk

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

Ook voor geboortekaartjes
incl. gratis advertentie in De Vierklank

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan T 0346 - 21 12 15

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken

Als het gaat om een perfect verzorgde begrafenis

of crematie voor alle gezindten

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 

Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart

Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

“De laatste periode van je leven

door te kunnen brengen in je 

eigen vertrouwde omgeving; dáár 

afscheid kunnen nemen en dáár 

sterven is vaak de stille wens 

van ernstig zieke mensen”.

De stichting VTZT werkt met speciaal opgeleide 

vrijwilligers, ter ondersteuning van de mantelzorgers.

Het werkgebied is Maartensdijk, Groenekan, 

Hollandsche Rading en Westbroek.

voor informatie en het 

aanvragen van hulp:

Coördinator

Aline Lindner

tel: 06-46258056

Voor zorg in de laatste levensfase

die wij hebben ontvangen na het overlijden en bij de begrafenis van mijn 

Het is voor ons een troost te ondervinden hoeveel mensen met ons 

hebben meegeleefd.

Martine, Meike

Truus en Evert

Frits, Marc

Henriëtte en Peter

Michelle, Christine

Hand in hand zijn wij gegaan.

Tot aan de drempel moegestreden,

door onze liefde omringd,

ben je van ons heengegaan.

Onze dank gaat uit naar de liefdevolle verzorging door

de medewerkers van Rinnebeek.

Koert en Marscha

Nessa, Koertje

Cyrille

Stefan, Marcel

Helen en Kees

Nicky, Martijn, Jaimie, Ruby

Helen Boom - Boshuis

De begrafenis vindt plaats op donderdag 5 november om 12.00 uur op de 

Creativiteit,

eigenzinnigheid, plezier,

doorzettingsvermogen, en dan rust.

Rouwcentrum Tap

T.a.v. de heer P.  Boshuis

te Bilthoven.  Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 

5 november van 20.30 tot 21.00 uur.

De crematieplechtigheid vindt plaats op vrijdag 6 november om 10.30 

crematorium.

Voor uw aandacht en betrokkenheid na het onverwacht heengaan van mijn 

Theo Verheul

willen wij u hartelijk bedanken.

waardering en voor ons als een grote steun ervaren.

Kinderen en kleinkinderen

Geboren

30 oktober 2009

Friso

van Ginkel-Slootweg

Ontmoetings-
dienst

er in de recreatieruimte van Dijck-

state weer een ontmoetingsdienst 

gehouden.

-

afloop is er nog gelegenheid om 

met elkaar koffie te drinken.

De dienst begint om 19.30 uur 

en gaat uit van de Protestantse 

Voor vragen over het vervoer kan 
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advertentie

Alle bedragen in euro’s. Prijzen zijn incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage, tenzij anders aangegeven. Wijzigingen voorbehouden. Afgebeelde auto kan 

afwijken van standaardspecificaties. Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: km/liter: 12,5-22,2; liter/100 km: 4,5-8,0; CO2 gr/km: 115-189.

kunnen we dusdanige maatregelen 

nemen dat we de bunker op een 

verantwoorde wijze kunnen explo-

deren. Ik zeg dat als gezagsgetrouw 

en verantwoordelijk bestuurder.’

Historisch besluit

Wethouder Ditewig zegt dat het 

college het amendement van 

GroenLinks&PvdA kan overnemen. 

Désirée Schalschläger is blij met dit 

antwoord. Voor de VVD is de snel-

heid waarmee deze oplossing wordt 

uitgevoerd van essentieel belang. 

Van Maaren is eveneens blij met 

de woorden van de wethouder. Van 

Heertum vindt dat aan de randvoor-

waarden moet worden voldaan en 

dat bedrijven ermee uit de voeten 

moeten kunnen. D66 gaat schoor-

voetend mee met amendement. De 

SP hoopt nog op consensus tussen 

bedrijven en omwonenden. Rost van 

Tonningen spreekt van een waarlijk 

historische gebeurtenis. ‘We hebben 

een breed draagvlak weten te creë-

ren voor een amendement dat dwars 

door coalitie- en oppositiepartijen 

heen wordt ondersteund. Dit besluit 

maakt niet alleen inpassing van de 

bunker mogelijk, maar ook om met 

bedrijven na te denken over een 

mooie architectonische creatie voor 

het bedrijventerrein met het gebruik 

van de bunker.’ Jansen vindt het 

gejuich erg vroeg. Hij denkt dat het 

financieel anders kan uitpakken en 

vindt het jammer dat het deze kant 

is opgegaan. Slootweg gaat in op 

wat Rost van Tonningen een ‘his-

torische gebeurtenis’ noemt. Hij wil 

daaraan toevoegen dat de raad van 

De Bilt deze avond een historische 

schuiver gemaakt heeft door een 

eerder genomen besluit terzijde te 

leggen.

Vervolg van pagina 1

Aanwijzing als 
rijksmonument

Etiënne van Buren (SP) vroeg het college tijdens de behandeling van het 

vervolgtraject voor de bunker op Larenstein wat de aanwijzing van de 

bunker als rijksmonument betekent. Wethouder Ditewig antwoordt dat de 

aanvraag daartoe op 2 oktober door de stichtingen Menno van Coehoorn 

en Militair Erfgoed is ingediend bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap (OCW). De minister heeft op 20 oktober een brief aan de 

gemeente verzonden met het verzoek binnen vijf maanden over die aan-

vraag te adviseren. Ditewig heeft overleg met OCW gehad en begrepen dat 

er nu sprake is van voorbescherming. 

‘Dat betekent dat het zonder vergunning verboden is om de bunker in enig 

opzicht te wijzigen. De voorbescherming is van toepassing tot het moment 

van daadwerkelijke inschrijving in het monumentenregister, of tot vast staat 

dat de bunker niet wordt ingeschreven in dat register. De minister beslist 

volgens de wettelijke procedure binnen tien maanden na het verzoek om 

aanwijzing, dus voor 2 augustus 2010. Het college meent dat de wettelijke 

voorbescherming de gewenste voorkeursvariant die de raad heeft uitgespro-

ken niet in de weg staat. Binnen die termijn kan overigens welke variant dan 

ook niet worden gerealiseerd.’ De wethouder deelt mee zo snel mogelijk 

met de procedure te beginnen. [GG]

De status van gemeentelijk land-

schapsmonument biedt meer bescher-

ming dan tot nu toe via het bestem-

mingsplan kon worden geboden. Met 

de monumentenstatus is in principe 

elke handeling of activiteit die de 

beeldkwaliteit en/of de landschap-

pelijke of cultuurhistorische waar-

den van het gebied raakt, verboden 

zonder vergunning van B&W. Dit 

betekent bijvoorbeeld dat het plaat-

sen van hekken aan een vergunning 

zijn gebonden. Op grond van criteria 

zoals aantasting van de beeldkwaliteit 

kan een vergunning worden gewei-

gerd.

Het college heeft ook besloten om bij 

Gedeputeerde Staten een zienswijze 

kenbaar te maken over de ontwerp-

besluiten om ontheffing te verlenen 

voor het aanleggen van houtwallen 

binnen het gebied. 

Argumenten voor aanwijzing

Belangrijkste argumenten voor aan-

wijzing zijn: De afwisseling van bos, 

heiderestanten en open zand verte-

genwoordigen een voor De Bilt zeer 

bijzondere beeldkwaliteit. Stuifzan-

den zijn binnen Noordwest Europa 

een zeldzaam landschap, waarvoor 

Nederland een grote verantwoorde-

lijkheid heeft. Als landschap is de 

Biltse Duinen voor de gemeente De 

Bilt enig in zijn soort. Cultuurhisto-

risch zijn stuifzanden, waaronder de 

Biltse Duinen, het resultaat van een 

vroeger succesvol, maar misgelopen 

landbouwsysteem.

College wijst Biltse Duinen aan als 
landschapsmonument

Op dinsdag 20 oktober jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

De Bilt het natuurgebied De Biltse Duinen aangewezen als gemeentelijk landschapsmonument. Het college 

deelde de zorgen van wandelaars, natuurliefhebbers en de leden van de gemeenteraad over het behoud van 

de beeldkwaliteit van het gebied en heeft mede daarom besloten het een monumentstatus te verlenen. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt heeft 

het natuurgebied De Biltse Duinen aangewezen als gemeentelijk landschaps-

monument (foto Marian van Ginkel).

Omdat het technisch nog niet mogelijk 

is het wijkservicecentrum MENS, het 

zorgloket, de politie en het gemeen-

telijk servicepunt in Dijckstate bij 

elkaar te huisvesten, wordt alles begin 

volgend jaar tijdelijk in het pand 

Maertensplein 41 ondergebracht. ‘Op 

dit moment kan de samenvoeging 

niet in Dijckstate. Het loket Burger-

zaken heeft zijn eigen dynamiek met 

paspoorten en dergelijke. Dat moet 

beveiligd en beschermd zijn en als het 

zorgloket en het politieloket er ook 

bij moeten komen kan het daar niet’, 

aldus wethouder Mittendorff. ‘Nu kan 

alles tijdelijk bij elkaar ondergebracht 

worden, weliswaar op een plek die we 

allemaal niet het meest ideaal vinden. 

We gaan praten met Cordaan en de 

SSW over een verbouwingsplan om 

Dijckstate zo in te richten dat alles 

terug kan komen. We proberen dat zo 

snel mogelijk te doen.’

Tijdens de behandeling van het agen-

dapunt vraagt Pieter van Maaren aan-

dacht voor de vergrijzing. Hij wil met 

het college in de toekomst nog wel 

eens van gedachten wisselen over 

de consequenties en de gevolgen 

daarvan voor bijvoorbeeld woning-

bouw. De wethouder zegt daar graag 

toe bereid te zijn. Johan Slootweg 

(SGP) wil groeien naar een zorgzame 

samenleving. Hij vraagt zich af of er 

voldoende waarborgen zijn om dat te 

bereiken. Anne-Marie Mineur (SP) is 

het eens met de ideeën van het project 

MENS, maar zet ook vraagtekens. 

Ze vindt dat het moet lukken en wil 

het project pas uitrollen als de basis 

klopt. Dat heeft de raad overigens 

in juni dit jaar in een unaniem over-

genomen amendement al bepaald. 

Mineur noemt een klankbordgroep 

met adviesorganen bij het project 

onmisbaar. 

Wijkservicecentrum na verbouwing 
terug naar Dijckstate

door Guus Geebel

De gemeenteraad besloot op 29 oktober in te stemmen met het Plan van Aanpak MENS, vervolg-pilotfase 

september 2009 – maart 2011. Pieter van Maaren (CDA) diende een motie in waarin het college wordt ver-

zocht het project MENS op de huidige locatie in Dijckstate te continueren en niet tijdelijk te verhuizen. 

De motie kreeg alleen steun van CDA, SP, Bilts Belang en ChristenUnie. Rens Kersten (D66) zegt in een 

stemverklaring geen behoefte aan de motie te hebben. Hij vertrouwt erop dat het college dit goed afhandelt.

Wethouder Herman Mittendorff. 

Was Nova op bezoek?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 oktober zat op de plaats 

die tot voor kort door de notulist werd ingenomen een mysterieuze vrouw 

met een laptop. Op vragen waar ze mee bezig was kwam steeds hetzelfde 

antwoord. ‘Dat is geheim.’ Dat prikkelt een journalist die een openbare 

vergadering moet verslaan natuurlijk, dus toch maar een foto van haar 

gemaakt. Je zou zweren dat het Clairy Polak met rood haar is. Toch Nova 

de komende tijd maar eens in de gaten houden. [GG]
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Hollandse

Prei
Héél kilo

Grote Hollandse

Bloemkool
Nu

Vers gesneden

Ananas
Volle bak

Alléén DONDERDAG

MAANDAG 9 NOV., DINSDAG 10 NOV. 

en WOENSDAG 11 NOV.

OPENINGSTIJDEN: MA T/M VR 08.00 TOT 18.00 UUR EN ZA 08.00 TOT 16.00 UUR

0,69 0,99
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Vers gesneden 

Boerenkool ______ 250 GRAM  0,99
+ 500 GRAM GESCHILDE AARDAPPELS GRATIS

Elstar

Handappels _______ 1½ KILO  0,99
Vers van de Traiteur

Spaghetti

bolognese ________ 100 GRAM 0,79Alle stamppotten
en rauwkostsalades

 _______________________ 200 GRAM  1,00

Vers van de Traiteur
Prei- gehaktschotel

_____________________________ 100 GRAM 0,89

Paddestoelen lasagna
______________________________100 GRAM  0,99

Kantonese kip
met rijst ____________________100 GRAM  0,99

MAERTENSPLEIN    MAARTENSDIJK    telefoon: 0346 - 211330

OOK VOOR

BEDRIJFSCATERING

EN BUFFETTEN

Landwaart Culinair

de lekkerste

Extra � jn

Vers gesneden

Snijbonen ________ 400 GRAM  1,49
Hagelwitte

Champignons ______ BAKJE  0,69

BOWL  4,95

Nieuw! 

Salade FANTASTICO
met rucola en

parmezaan



Ook vertegenwoordigers van de 

Stichting Stop Geluidshinder Maar-

tensdijk (SSGM) en van de stichting 

Het Groenekans Landschap (GKL) 

waren aanwezig en mengden zich in 

de discussie. RWS informeerde de 

aanwezigen onder meer over de plan-

ning van het vervolgtraject en over 

de procedures rond planschade en 

nadeelcompensatie. Ook stelde RWS 

informatie beschikbaar over Rijks-

wegen en geluid, luchtkwaliteit en 

natuur. Men benadrukte dat de publi-

catie van het Ontwerp Tracé Besluit 

(OTB) een cruciaal moment is voor 

eventuele bezwaren. Die publicatie 

is nu voorzien voor het voorjaar van 

2010. Indien men in reactie op dat 

OTB geen bezwaar indient is men 

in het vervolgtraject ook niet meer 

ontvankelijk!

Offers

Op dit moment lijken de ruimte-

lijke offers die Groenekan moet bren-

gen voor de verbreding van de A27 

beperkt. RWS stelt dat de ruimte op 

het bestaande tracé voldoende is om 

de verbreding naar 2x3 rijstroken te 

realiseren. Wellicht dat hier of daar 

het bestaande talud zal moeten wijken 

voor een steilere damwand. Verder 

zal er misschien een aanpassing van 

de bestaande geluidsschermen nodig 

blijken. Met name op dat laatste punt, 

de geluidsoverlast, moeten de model-

berekeningen nog gemaakt worden 

en daar was dus nog weinig concreets 

over te melden.

Lange termijn

Groenekan heeft begin 2009, na een 

intensieve inspraakprocedure en in 

nauwe samenspraak met de gemeente 

De Bilt een lange termijnvisie op 

het dorp vastgesteld. Uiteraard zijn 

daarin ook samenhangende doelstel-

lingen opgenomen voor wat de A27 

betreft. Het Groenekans Landschap 

vraagt zich af of die dorpsvisie vol-

doende tot zijn recht komt in de tot nu 

gevoerde discussie met de gemeente 

De Bilt. In reactie hierop nodigt RWS 

Groenekan uit om aan die discussies 

een actieve bijdrage te gaan leveren. 

RWS lijkt overigens enigszins over-

vallen door de grote commotie en dito 

opkomst in de dorpen langs de A27. 

Men beraadt zich op het vervolgtra-

ject en denkt aan een gezamenlijk 

voorlichting- en discussietraject met 

de dorpen Hollandse Rading, Maar-

tensdijk en Groenekan.
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Groenekan sloot opnieuw de rijen
door Frank Klok

Donderdagavond 29 oktober belegde VERDER/Rijkswaterstaat (RWS) een inloopavond over de verbreding 

van de A27 in het dorpshuis in Groenekan. De Groenekanners gaven massaal acte de presence. Een kleine 

honderd dorpelingen verdrong zich om de situatiekaarten en de medewerkers van RWS om zich een beeld te 

vormen van de kansen en bedreigingen die de verbreding van de A27 voor dit dorp in petto heeft. 

Omwonenden in discussie met RWS over de situatiekaart van de verbrede 

A27.

advertentie

SP kiest Etienne van Buren als lijsttrekker
Op dinsdag 27 oktober heeft de ledenvergadering van SP De Bilt de lijsttrekker voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2010 gekozen. Etiënne van Buren, huidig fractievoorzitter van de SP-fractie 

in de gemeenteraad gaat de kandidatenlijst van de SP aanvoeren. Ook de overige kandidaten werden door de 

leden aangewezen. Het verkiezingsprogramma werd eveneens vastgesteld.

Anne-Marie Mineur, nu ook al in 

de raad, volgt op plek 2. Nieuwe 

namen staan op plaats 3 en 4 met 

Menno Boer en Sergey van Daalen. 

Op 5 staat het vertrouwde gezicht van 

raadslid Maaico Maarsen. Van Buren: 

‘Dit is een goede mix van ervaren 

en nieuw, en een mooi team om vol 

vertrouwen de verkiezingen mee in 

te gaan’. 

Programma

In het programma staan bekende the-

ma’s van de SP: een buitenbad, soci-

ale woningbouw, basisvoorzieningen 

in alle kernen en een goede sociale 

voorzieningen voor mensen die niet 

zelf een inkomen kunnen verdienen, 

of die een beperking hebben. De SP 

zet verder in op een verbetering van 

de inspraak van de bewoners van 

De Bilt, bijvoorbeeld door ronde-

tafelbijeenkomsten. Bekende namen 

op de lijst zijn verder voormalig SP-

voorzitter Harry Sangers, die plaats 6 

inneemt. Voormalig voorzitter van de 

Jongerenraad Victor Jansen Schipper 

staat op plaats 8. Aleksandra Leyen-

horst van de Stichting Spierkracht 

staat op plaats 12. Leyenhorst ver-

wacht niet gekozen te worden, maar 

verbindt wel graag haar naam aan 

de lijst. De jongste naam op de lijst 

is die van Bram Hekking (19), op 

plaats 22. De oudste kandidaat is 

voormalig raadslid Dirk van Kekem 

(71) die de lijst afsluit als lijstduwer. 

Een bekende Maartensdijker is Ron 

Keet op plaats 9, direct gevolgd door 

Tineke de Wolf uit Westbroek. Op 

plaats 14 staat Sylvia van der Laan 

uit Groenekan. Johan Stekelenburg en 

Willem van Rhenen uit Hollandsche 

Rading staan respectievelijk op plaats 

19 en plaats 24. 

Etiënne van Buren, huidig fractie-

voorzitter van de SP-fractie in de 

gemeenteraad gaat de kandidatenlijst 

van de SP aanvoeren (foto Guus 

Geebel).

Burgemeester slaat paal 
op Larenstein

door Guus Geebel

Een van de laatste heipalen voor 

de nieuwbouw van Schildersbedrijf 

Joh, Van Doorn uit De Bilt werd 

donderdag 29 oktober aangewezen 

als eerste paal. Burgemeester Arjen 

Gerritsen sloeg die paal samen met 

Pien (8) en Sam (10) van Doorn op 

bedrijvenpark Larenstein. Het heien 

is inmiddels klaar en in mei wordt 

het nieuwe bedrijf opgeleverd. 

Theo, Pien, Sam en directeur Johan van Doorn, met in de cabine burge-

meester Gerritsen.

Een van de laatste palen wordt de 

grond ingeheid.

Voorlichting over plannen A27

Maandag avond 26 oktober jl. was er een door Rijkswaterstaat 

georganiseerde bijeenkomst in het tijdelijk Dorpshuis in Hollandsche 

Rading over de stand van zaken betreffende de plannen ter mogelijke 

verbreding van deze weg. Voor deze bijeenkomst waren alleen die 

bewoners van de Spoorlaan uitgenodigd, wier percelen direct grenzen 

aan de oostelijke zijde van de snelweg; de zgn. even nummers van 

deze laan.

Vanuit de gemeente waren diverse raadsleden en wethouder Arie-Jan Dite-

wig aanwezig. Een vertegenwoordiger van de brandweer lette op uitste-

kende wijze op een juiste toepassing van de veiligheidsvoorschriften.

Voorkeur 

De voorkeur van deze bewoners was uitgegaan naar een discussiebijeen-

komst met beantwoording van een serie vooraf geïnventariseerde vragen. 

Rijkswaterstaat kon aan deze wens niet tegemoet komen. Bewoners kon-

den slechts op tafels uitgestalde foto's bekijken waarop het tracé van de 

voorkeursvariant betreffende de verbreding van de A27 was ingetekend. 

Hierbij waren Rijkswaterstaatambtenaren aanwezig om nadere toelichting 

te geven.

Conclusie

Volgens woordvoerders Baudouin Knaapen en Erik Verhulp van de betrok-

ken bewonersgroep was het voor de uitgenodigde aanwezigen duidelijk dat 

veel informatie nog niet beschikbaar is. De inventariseerde vragen worden 

nu door Rijkswaterstaat schriftelijk beantwoord. Er zijn geen toezeggingen 

gedaan over vervolgbijeenkomsten [HvdB].

Bewoners konden slechts op tafels uitgestalde foto's bekijken waarop het 

tracé van de voorkeursvariant betreffende de verbreding van de A27 was 

ingetekend.



Plaats hier de adresgegevens (bij voorkeur in ceaccillia bold)

Week 45 2009
Aanbiedingen zijn geldig van maandag 2 t/m zaterdag 7 november 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en uitverkocht voorbehouden. Aanbiedingen zijn niet bestemd voor grootverbruikers en/of wederverkopers. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP en is onze actiegarantie NIET van
toepassing. Deze zijn uitsluitend geldig zolang de voorraad strekt. Bij diverse producten kunnen in de winkel maximale aantallen gelden. Schuitema n.v., Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort. Kijk voor onze aanbiedingen ook op: www.C1000.nl

BEST
GETEST

DOOR DECONSUMENTENBOND
gemengd en magerrundergehakt

6.69
liter 0.74

2.50

4.49

0.69

3.49
kilo 4.98

5.998.49

8.70

3.45

5.98

4.36

10.9010.81

3.49
liter 1.74

11.99
liter 1.51

3.99
liter 0.99

5.19

7.986.06

18.7216.36

3.99
liter 1.33

4.74 5.20

5.97
11.95

liter 3.98

50%
KORTING

SETVOORDEEL

3 STUKS

KILO

KILO

POT 700 GRAM

45% KORTINGGROOT

VERPAKKING

GROOT

VERPAKKING

SET 6 FLESSEN

FLACON 2 LITER

KINGSIZE POT

KILO

Partijhandel
voor u op de kop getikt

TRAYVOORDEEL

FLACON 4 LITER

TRAY 15 PAKJES

GROOT

VERPAKKING

TRAY 24 BLIKJES

TRAYVOORDEEL

omgerekend

0.50 PER BLIKJE

SET 5 FLACONS

Voordeel
nieuws

Sanicur
douchegel
dermo-olie, regular
of tarwekiem
�acon 2 liter 

Grolsch of 
Heineken bier
tray 24 blikjes à 330 ml
maximaal 3 trays per klant

Coca-Cola
regular, light of zero
set 6 �essen à 1,5 liter 

C1000
boerenbrood
wit of tarwe,
3 hele broden
naar keuze

C1000 mager 
rundergehakt
kilo

C1000 handperen
Conference of 
Doyenne du Comice 

Lotus
speculoospasta
pot 700 gram

Oude 48+ kaas
kilo

Ariel wasmiddel
alle varianten
vloeibaar of poeder
pak 3,2 kilo, �acon 2,97 of 
3 liter of set 2 �acons à 740 ml

Robijn
wasverzachter
morgenfris of
puur & zacht
�acon 4 liter

Chocomel halfvol
of Fristi rood fruit
tray 15 pakjes à 200 ml

Schwarzkopf shampoo
7 kruiden, elke dag of perzik
set 5 �acons à 300 ml

Y 24 BLIKJES

Sanicur
douchegel
dermo-olie, regular
of tarwekiem
�2 lit

Conference of
Doyenne du Comice
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Een kopie van het bezwaarschrift 

werd bezorgd aan allerlei belangen-

groeperingen en stond op de agenda 

van de afgelopen maandag gehou-

den vergadering van de Groenekanse 

Dorpsraad. Veel van de mensen die 

bezwaar hebben zijn woonachtig aan 

de Kooidijk en Ruigenhoeksedijk 

en bijna evenveel zijn op andere 

wijze geïnteresseerd en betrokken bij 

Gagelbos en polder. 

Fauna bedreigd

Gé Veldhuijzen is een direct belang-

hebbende als eigenaar van een aan-

grenzend moeras- en bosgedeelte 

van de bedreigde natuurreservaten: 

‘Onlangs hebben wij vernomen, dat 

Staatsbosbeheer Vechtstreek plannen 

heeft om door een tweetal afgesloten 

natuurreservaten in de Gagelpolder 

bij Groenekan recreatiepaden aan te 

Ieggen. Eén reservaat ligt aan de 

westkant vlakbij de Burg. Huijde-

coperweg, het andere reservaat ligt 

noordwestelijk achter het fort Rui-

genhoek. Wij maken hiertegen ernstig 

bezwaar’. 

Veldhuiijzen licht het bezwaar toe 

door te verwijzen naar stukken waar 

al in 1995 een beperkt padenstelsel in 

het plan Noorderpark bij de Utrechtse 

stadsrand vastgesteld is. Daarna is de 

veelal geasfalteerde padenstructuur 

veel groter geworden dan toen werd 

vastgesteld.

Veldhuijzen: ‘Indien de 2 natuur-

reservaten door de voorgenomen 

padenstructuur worden opengesteld 

betekent dit in feite de opheffing van 

deze natuurreservaten. Het leefgebied 

van de nu aanwezige reeën, dassen en 

ringslangen wordt hierdoor verstoord. 

Dassen zoeken hun voedsel vooral 

in bemeste weilanden maar als deze 

door allerlei paden worden doorsne-

den kunnen zij vooral zomers hun 

voedselgebied niet meer bereiken. 

Het reservaat achter fort Ruigenhoek 

is door de provincie aangemerkt als 

onderdeel van het leefgebied van das-

sen, omdat deze dieren van hieruit 

ongestoord in een belangrijk voed-

selgebied kunnen fourageren en daar 

kunnen rusten. De reeën hebben nu 

al een moeilijk bestaan en dat wordt 

door de dan nog grotere recreatiedruk 

alleen maar moeilijker’. 

Kikker

De huidige paden worden vaak mis-

bruikt door bromfietsen, motoren, 

squads en auto's. Toezicht is er nau-

welijks, ondanks klachten wordt dit 

niet verbeterd. Het zwembad 'de Kik-

ker' heeft nu al overlast van het 'Kik-

kerpad' doordat het vanaf dit pad 

veel gemakkelijker te bereiken is en 

hierdoor ongewenst bezoek krijgt. De 

bezwaarden zijn van mening dat er 

nu genoeg paden in de Gagelpolder 

en de aangrenzende Ruigenhoekse 

polder zijn aangelegd. Zij maken dan 

ook ernstig bezwaar tegen het ont-

sluiten van de 2 natuurgebieden in de 

Gagelpolder waardoor deze gebieden 

recreatiegebied worden en als natuur-

reservaten en rustgebied voor allerlei 

dieren verloren zullen gaan. 

Veldhuijzen: ‘Het kan toch niet de 

bedoeling zijn dat geen enkel natuur-

reservaat over blijft; dit is in strijd met 

een duurzame samenleving. Er dient 

alvorens deze paden in dit gebied aan 

te leggen een onderzoek in het kader 

van de Flora- en Faunawet gedaan te 

worden. Dit onderzoek is noodzake-

lijk in verband met de aanvraag van 

een vergunning’. 

Boswachter

Uiteraard leggen wij ons oor ook te 

luister bij de gedachte veroorzaker 

van het mogelijke leed. We bellen op 

vrijdag 30 oktober met boswachter 

Corien Koreman van Staatsbosbeheer 

Vechtstreek. Zij houdt kantoor aan de 

Westbroeksebinnenweg in Tienhoven. 

Zij is bekend met de bezwaren: ’Het 

zijn tot nog toe helemaal geen plan-

nen; het zijn alleen nog maar ideeën. 

Er is op een kaartje aangegeven, 

waar we aan denken om eventueel 

een wandelpad aan te leggen voor de 

meer natuurminnende recreant, maar 

dat heeft absoluut nog geen status. 

Hoe men in het bezit van dat schetsje 

is gekomen is mij niet bekend, maar 

ik vind het helemaal niet erg, want 

men mag terecht kritisch zijn. ’t Is 

alleen jammer, dat men zo vlug al in 

de pen is geklommen nog voor dat 

wij iets konden doen. 

Maar zaterdagochtend (31 oktober) 

om 11.00 uur is iedereen uitgenodigd 

op fort Ruigenhoek. Daar geven we 

naast een kop koffie en een toelich-

ting op de stand van zaken op dit 

moment mensen de gelegenheid tot 

het stellen van vragen en het ventile-

ren van hun mening’. 

Corien vertelt nog, dat de plannen 

zijn ontstaan, omdat het Gagelbos 

in opdracht van het ministerie van 

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij 

is aangewezen om meer recreatiemo-

gelijkheden rondom de stad Utrecht 

te ontwikkelen. De voorlopige 

gedachten behelzen een uitbreiding 

van de recreatiemogelijkheden in het 

Gagelbos en een intensivering van 

de natuurbeleving in de Gagelpolder, 

aldus Corien Koreman. 

Bezwaren tegen recreatie 
in natuurreservaat

door Henk van de Bunt

Ondertekend door een groep van zo'n 40 betrokkenen en belanghebbenden werd er op 22 oktober jl. 

aan de Landinrichtingscommissie Noorderpark een bezwaarschrift ingediend. Daarin wordt bezwaar 

gemaakt tegen de plannen om door een tweetal afgesloten natuurreservaten in de Gagelpolder 

bij Groenekan recreatiepaden aan te leggen.

Gé Veldhuijzen en Corien Koreman, met op de achtergrond een laarzenpad. 

Vanaf ongeveer haaks hierop denkt men een nieuw recreatiepad aan te willen 

leggen.

Afgelopen zaterdagochtend gaven de boswachters Corien Koreman en Jurrie 

de Vos (beiden rechts) een toelichting op de plannen van Staatsbosbeheer 

(Foto Frank Klok).

Een prachtig natuurreservaat doorklief je niet met een recreatiepad. 

(Foto: Frank Klok).

Dag Flappie
door Annemieke van Zanten

Herinnert u zich Flappie nog? In nummer 22 van De Vierklank 

plaatsten we een oproep om erachter te komen waar Flappie thuis 

hoorde. Een dag later kreeg de buurt al een brief in de bus waarin 

stond dat het misschien 'Snoesje' zou kunnen zijn. Of we allemaal 

goed op zouden willen letten, en of we een seintje wilde geven als 

we Flappie of Snoesje signaleerden. 

Flappie was het konijntje dat zich bijna iedere dag in onze tuin liet zien. In 

mei schreven we: Flappie is een schattig, overduidelijk tam konijntje, met 

een geelbruine vlek in zijn nek en een wit rond donzig staartje. Hij doet  

zich in onze tuin te goed aan heerlijkheden zoals gras, Zevenblad, Verbena, 

Hoornbloem en Viool. Hij zit doodleuk op een afstand van 3 meter naast je 

op het gazon, kijkt af en toe eens op van zijn drukke geknabbel en huppelt 

een klein stukje verder als je wat te dichtbij komt.

Flappie is duidelijk aan mensen gewend. Hij laat zich fotograferen en bekij-

ken en is duidelijk niet bang maar wel bijzonder op zijn hoede. Wij genieten 

van zijn speelse aanwezigheid maar van wie is Flappie nou eigenlijk?

Kooitje

De kinderen van de Tolakkerweg in Hollandsche Rading waren er druk 

mee. Ze bouwden van gaas een soort kooitje in het plantsoen, legden er 

lekkere knabbels in en gingen met eindeloos geduld zitten wachten tot het 

konijntje verscheen. Maar nee hoor, Flappie scharrelde liever in de tuinen 

langs de Tolakkerweg. Buurtbewoners die hem zagen, probeerden hem te 

vangen, maar Flappie was ze steeds te vlug af. 

De zomervakantie brak aan en de opwinding over Flappie nam af. Zo had 

niemand echt in de gaten dat Flappie er ineens niet meer was. Waar is Flap-

pie gebleven, vroegen de buren elkaar, nadat ze van vakantie terugkwamen. 

Niemand wist het te vertellen. Was het Flappie te heet onder de kleine 

pootjes geworden? Vond zij de belangstelling wat teveel van het goede? 

Hoe dan ook, Flappie besloot ken-

nelijk zijn vrije leventje elders voort 

te zetten, want we hebben hem al in 

geen maanden gezien. Nooit zullen 

we weten of Flappie misschien toch 

Snoesje was. Nooit zullen we weten 

waar Flappie heen is gegaan. Maar 

dat Flappie goed voor zichzelf kan 

zorgen, dat weten we zeker. Dus zal 

ie wel een lekker holletje gemaakt 

hebben om de winter in door te 

brengen.

Dag Flappie, het ga je goed en 

misschien, heel misschien wel: tot 

volgend jaar?

Jubileumconcert in Lage Vuursche
De Nederlands Hervormde Kerk in Lage Vuursche bestaat 350 jaar. In 

november 2009 is het 350 jaar geleden dat de eerste predikant zijn intrede 

deed.

Ter gelegenheid hiervan wordt op zaterdag 7 november a.s. om 19.30 uur 

een gratis concert aangeboden door het bestuur van de kerk, met muziek 

uit deze 350 jaar door sopraan Francine van der Heijden en organist Dirk 

Luijmes. De Chr. Zang Vereniging De Woudzang verleent haar medewer-

king. Het thema is ‘Kerkmuziek uit 3 eeuwen’. De locatie is de Nederlands 

Hervormde Kerk aan de Slotlaan in Lage Vuursche. Op 28 november is een 

viering met receptie in de Kerk, waarover nog nader zal worden bericht.



Vrijdag

koopavond

tot 20.00 uur

 SHIRT  € 35,- 

 TUNIEK € 59,95

WINTER
MODE 2009

LET OP!!!
DE NIEUWE 

PASSE PARTOUT 

FLYER IS UIT!!!

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 

Tel. 0346 - 211 338   Fax 213 189
Vershof, Den Dolder, Hilvertshof en Gijsbrecht v. Amstel in Hilversum

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

Speculaas-

staaf

Nu € 3,95
(normaal € 4,25)

 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.

Herfstchrysanten 2 bossen 4,95

Tasje met sierfruit 4,95

Amaryllis in pot xxxl 6,95

Bes kransjes 6,95

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan  T 0346 - 21 12 15  E info@parelpromotie.nl

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

brochures - tekst schrijven

vormgeving, opmaak en dtp

print- en drukwerk

Boordevol creativiteit
vertrouwd en prettig dichtbij

REISCLUB 55+ 
MAARTENSDIJK - DE BILT

extra herfsttocht,

over de VELUWE
inclusief erwtensoep lunch

Donderdag 12 Nov. - Prijs € 20,- pp

Vertrek om 10.00 uur vanaf Dijckstate

aanmelden: tel 0346-212288.

e-mail: broekhu2@xs4all.nl

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

Als u voor een robuuste aanpak kiest ben u bij ons aan het juiste adres voor o.a.: 

Beschoeiing - Damwand - Bestrating - Sierbestrating - Tuinaanleg - Etc.

bel gerust voor  vrijblijvend advies, of een offerte !! 

ROSSUM

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum

Nu bij ons diverse geuren zoals: 
Giorgio Armani Aqua di Gio 50ml 

van € 58,50 voor € 37,50

Magnifique edp lancôme
van € 52,25 voor € 29,99 en
nog vele andere geuren heel

voordelig geprijsd!

Nieuw van Lief ! mama
boterbloem en korenbloem ter 

introductie gratis lief ! magazine 
t.w.v. € 4,95 bij aankoop van 2 

mama producten

Lancaster huidverzorging en
make-up nu met 20% korting

Bel 212455

Ook last van de crisis? 

Kapper Hans is de 

oplossing!

- kinderen half geld (woe.)

- Seniorentarief

- ouderwets gezellig!
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Met voorzitter Frits Jansen kijken 

we nog eens terug hoe het 35 jaar 

geleden allemaal is begonnen. Aan 

de oostzuidoost kant van het bos 

Voordaan dreigde een speelveld van 

de toen nog bestaande korfbalclub 

‘Kameo’ verkocht te worden voor 

het bouwen van woningen. Een aan-

tal natuurminnende Groenekanners 

wilde dat niet laten gebeuren en kocht 

met elkaar het perceel grond. Het 

staat nu bekend als ‘De Boshoek’. 

Dit vormde het begin van een aantal 

aankopen van gronden met het doel 

de natuur op die locaties te behoe-

den voor bebouwing. Later is de 

oude rioolzuivering aangekocht. De 

bebouwing van die installatie is ver-

wijderd. De oude kelders die bleven 

vormen nu een toevluchtsoord voor 

vleermuizen. Tenslotte is ook nog 

het tweede gedeelte van de ‘Kameo’ 

gronden verworven. Daar vinden we 

nu een vlinder- en vogelbosje en een 

dassenburcht.

Waarborg

De bedoeling is steeds geweest om 

door dit soort aankopen te waarbor-

gen dat Groenekan zoveel mogelijk 

blijft zoals het is en dat de bebouwing 

van het gebied niet wordt uitgebreid. 

Dit is een prachtig historisch cultuur-

landschap, vertelt Frits Jansen. Het 

is een gedeeltelijk open gebied met 

singels, ontstaan door ontvening en 

voor een ander gedeelte bepaald door 

de bossen van oude buitens zoals 

Beukenburg en Voordaan.

Bedreiging

De stichting werkt bij het bereiken 

van haar doelstelling zoveel moge-

lijk samen met andere instellingen 

in de omgeving zoals Natuur en 

Milieu Utrecht, IVN De Bilt, Stich-

ting Behoud Noorderpark en het 

Utrechts Landschap. Daarbij beperkt 

het Groenekans Landschap zich strikt 

tot de gebieden die van oudsher deel 

uitmaken van Groenekan. Naast de 

aankopen die in het verleden werden 

gedaan blijft de stichting actief en 

let op alle ontwikkelingen op ‘haar’ 

grondgebied. Recentelijk zijn er door 

de stichting bezwaren ingediend tegen 

het voornemen van de bouw van een 

gigantische stal op het terrein van 

een paardenhouderij aan de Kooidijk. 

Want ook dat zou een bedreiging zijn 

van de natuur in die hoek.

Dorpsraad

Toch is de situatie momenteel anders 

dan in het verleden, vertelt Jansen. 

Vroeger, toen we nog deel uit maakten 

van Maartensdijk konden we vooral 

proactief bezig zijn. We werden van 

tevoren gehoord over plannen. Nu is 

dat niet meer zo. We zijn nu vooral 

reactief bezig wanneer we horen van 

plannen die dan al in voorbereiding 

zijn. Onder meer via de Groenekanse 

Dorpsraad proberen we te reageren. 

We blijven echter wel onafhanke-

lijk van die dorpsraad. Dat maakt 

onze positie ook ten opzichte van het 

gemeentebestuur en de Biltse politiek 

sterker. Een voorbeeld van actie in het 

recente verleden is de mobilisatie van 

Groenekan, onder aanvoering van de 

stichting, tegen de plannen om een 

luxe ‘zorgcentrum’ op landgoed Beu-

kenburg te realiseren. Dat is gelukkig 

van de baan. Onbegrijpelijk dat er nu 

toch weer plannen bij de gemeente 

zijn om op die locatie drie landhuizen 

te bouwen, meent Jansen. Nota bene 

in de Ecologische Hoofd Structuur. 

Het laatste woord daarover is ove-

rigens nog niet gezegd. Soms, zegt 

Jansen, wordt er wel eens gezegd dat 

we te hoog van de toren blazen en dat 

we overal tegen zijn. Maar we mòeten 

wel op blijven letten zoals dit laatste 

geval weer bewijst.

Nijepoortschool

Voorlopig is het nu echter tijd om stil 

te staan bij het 35-jarig bestaan. Zo is 

er naast het al eerder genoemde sluis-

je aan de Koningin Wilhelminaweg 

een ooievaarsnest geplaatst. Helaas 

tot nu toe nog zonder bewoners. Een 

tweede nest komt komend voorjaar 

aan de Groenekanseweg nabij de bio-

logische kwekerij ‘De Groenekans’. 

De Nijepoortschool doet ook mee. 

De leerlingen gaan samen met hun 

leerkracht een tentoonstelling maken. 

Thema is de natuur en/of Groenekan. 

Er wordt op allerlei manieren geknut-

seld. Te denken valt daarbij aan een 

schilderij, een beeld, een kijkdoos, 

een model van een huis, een boom-

hut. Als het kan gemaakt van materia-

len uit de natuur. Daarnaast is het ook 

mogelijk om een model of tekening 

te maken van een typisch Groenekans 

object zoals een sluisje, een oude 

molen of bos Voordaan. Op 7 novem-

ber zijn de winnende objecten te zien 

in de ‘Groene Daan’. Een dag eerder 

zijn dan al de prijswinnaars bekend 

gemaakt door de jury. Eind van dit 

jaar komt er een winterwandeling. 

Op Moederdag 2010 wordt er een 

’vroege vogel en luisterdag’ georga-

niseerd, compleet met een ontbijt op 

‘De Boshoek’, de eerste aankoop van 

het Groenekans Landschap. 

Hoogtepunt blijft voorlopig de lezing 

door professor van Rossem op zater-

dag 7 november. Van Rossem trok 

al eerder de aandacht met zijn serie 

van zes Tv-programma’s ‘Op reis 

met Van Rossem’ over eeuwenoude 

cultuurlandschappen. De verwachting 

is dat hij ook elementen van de locale 

situatie in en rond Groenekan in zijn 

lezing zal meenemen. Na afloop van 

zijn voordracht is er de mogelijkheid 

om hem vragen te stellen. De inwo-

ners van Groenekan zijn allemaal 

al persoonlijk uitgenodigd. Wie de 

lezing ook wil bijwonen kan dit opge-

ven bij het secretariaat, Veldlaan 26, 

3737 AP Groenekan, Telefoon 0346 

213218 of per e-mail: T.L.Pons@bio.

uu. Frits Jansen heeft tenslotte nog 

een grote wens: dat veel mensen die 

de natuur in en om Groenekan een 

goed hart toedragen zich daar ook 

zullen aanmelden als donateur van de 

stichting.

Maarten van Rossem bij jubileum 
Groenekans Landschap

door Martijn Nekkers

Historicus Maarten van Rossem zal een lezing houden tijden de viering van het 35 jarig jubileum 

van de Stichting Groenekans Landschap. Deze vindt plaats op zaterdag 7 november om 19.30 uur in de 

Groene Daan en zal het voorlopige hoogtepunt zijn van de jubileumviering die op 16 juni is begonnen met de 

feestelijke opening van een door de stichting hersteld sluisje aan de Koningin Wilhelminaweg. 

Dat was overigens niet het eerste sluisje dat door toedoen van de stichting in oude glorie is hersteld.

Voorzitter Frits Jansen van de Stichting het Groenekans Landschap.

Historicus Maarten van Rossem.

Al voordat de beide zoons Sjaak 

(38) en Harry (37) die nu het bedrijf 

leiden, geboren waren, zijn de ouders 

als eerste in het land begonnen met het 

ophalen en het bergen van wrakken. 

‘We zitten hier nu al meer dan veertig 

jaar maar we zijn in Groenekan uit 

ons jasje gegroeid’, vertelt Harry. ‘Er 

is hier geen ruimte meer voor parke-

ren en opslag. Op de Troostwetering 

aan de andere kant van Utrecht, aan 

de Leidse Rijn is een bedrijf gestopt. 

Vanaf 1 april 2010 gaan we daarin. 

De ruimte daar is tweemaal zo groot 

als hier in Groenekan en dat hebben 

we nodig. We zitten daar mooi cen-

traal en ook nog binnen 300 meter 

van de A2.’

Bereikbaar

‘Dit is een familiebedrijf. Mijn ouders 

zijn ermee gestart en wij, mijn broer 

Sjaak en ik hebben het overgenomen 

en voortgezet. We hebben twee zelf-

standige ondernemingen: De BV’s, 

Collewijn Berging en Collewijn 

Transport en dat zijn de hoofdza-

ken. Berging betekent het redden van 

wrakken van de rijkswegen. Alles wat 

te maken heeft met pech en schade 

aan personenauto’s, vrachtwagens en 

veel meer. Kortom alles wat wielen 

heeft. Transport spreekt voor zich-

zelf. We zijn dagelijks 24 uur per dag 

bereikbaar. Wij hebben altijd al auto’s 

met schade opgehaald en naar garages 

gebracht. Daar is mijn vader Sjaak als 

eerste in het land mee begonnen. Mijn 

moeder helpt zo nu en dan nog steeds 

op kantoor mee, zoals vandaag.’

Geen grenzen

‘Wij zijn niet aan grenzen gebonden. 

Onze transportafdeling zit niet alleen 

in Nederland maar ook in België, 

Duitsland en Frankrijk. Vandaag halen 

we een gestrande vrachtwagen uit 

Straatsburg op en nemen een vervan-

gende auto mee. We hebben net twee 

trailers met jeeps en zo binnen van 

defensie en die komen waarschijnlijk 

uit Afghanistan. Wij brengen die van 

hier dan weer naar Roozendaal. We 

doen vandaag ook een klus voor een 

dealer die geen eigen transport heeft 

om 150 auto’s naar een occasionshow 

in ‘s-Hertogenbosch te brengen en 

maandag brengen wij die weer terug. 

En zo gaat het maar door. We doen dat 

met 45 medewerkers die hier in dienst 

zijn. Waarvan zeven op kantoor.’

Uitrij-locatie

‘Naast het hoofdbedrijf in Utrecht 

blijven we hier op de Kon. Wilhel-

minaweg nummer 447 nog wel met 

een klein deel auto’s een uitrij-locatie 

houden voor problemen in de buurt. 

We hadden ook wel in Groenekan 

willen blijven. Een eindje verder op 

was nog ruimte die paste bij onze uit-

breidingsplannen in Groenekan zelf. 

Dat zou een mooie plek voor ons 

zijn, maar door tegenwerking van 

de gemeente is dat niet gelukt. Die 

ruimte is zonder dat wij het wisten 

aan anderen gegeven. Voor het dorp 

Groenekan is ons vertrek een strop 

want onze inkopen, zowel van het 

bedrijf als van de medewerkers val-

len weg.’

Collewijn vertrekt uit Groenekan
door Kees Pijpers

Collewijn en Zn. BV, sinds 1968 gevestigd in Groenekan vertrekt naar de andere kant van Utrecht. 

De noodzakelijke uitbreiding is op de huidige locatie niet meer mogelijk. Harry Collewijn jr. vertelt 

in het fraaie kantoor over de noodzaak van verplaatsing.

Een trailer met jeeps van defensie.

Harry Collewijn voor de kaart van 

Nederland.
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Garage Van der Meij

AUTO VAN DE WEEK
CITROËN C3 1.4 HDI 5DRS, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C, ABS, AIRBAGS, RAD/CD,

ER, CV, SB, ESP, MLV, 126.000 KM .....................................................................................  '06 €. 8.950,-

PEUGEOT
206 XT 1.4, ZWART, AIRCO, LMV, MLV, ER, CV, SB, ESP, RAD/CD, 90.000 KM...................  '05 €. 7.495,-

206 CC 1.6 16V QUICKSILVER, 25.000 KM, ZILV GRIJS, CLIMATE C, ER, CV, SB, LMV,

RAD/CD, REGENS, MLV, ABS, AIRBAGS, 25.000 KM ..........................................................  '06 €. 14.750,-

207 1.6 16V XS 5DRS PREMIERE, BLAUW MET, CRUISE C, ABS, ER, CV, SB, ESP,

CLIMATE C, LMV, RAD/CD/MP3, MLV, 70.000 KM ...............................................................  '06 €. 12.950,-

306 1.6 BREAK XT, GRIJS MET, ABS, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD, 109.000 KM ...............  '02 €. 4.950,-

307SW 2.0 16V, ZILV GRIJS MET, ABS, CLIMATE C, CRUISE C, ER, CV, SB,

PANORAMADAK, PARKEERS, RAD/CD, LMV, 155.000 KM ..................................................  '04 €. 8.750,-

407 SW 2.0 XS HDIF AUT, ZILV GRIJS, ZWART LEDER, ABS, LMV, CLIMATE C, CRUISE C,

RAD/CD/TEL/NAV, PARKEERS, REGENS, 170.000 KM .......................................................  '05 €. 11.750,-

BOXER 2.0 HDI, GEEL, SB, ER, CV, BTW AUTO, 125.000 KM ............................................  '03 €. 5.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO
CITROËN C1, ROOD, SB,  AIRBAGS, RAD/CD, 119.000 KM ................................................  '06 €. 6.950,-

CITROËN  PICASSO 2.0 16V AUT, GRIS FER, CLIMATE C, ER, CV, SB, ABS, RAD/CD,

LMV, REGENS, CRUISE C, 62.000 KM ................................................................................  '06 €. 14.495,-

CITROËN C4 1.6 16V BERLINE, ZWART, CLIMATE C, CRUISE C, ABS, ESP, RAD/CD,

REGENS, TREKH, 73.000 KM ..............................................................................................  '05 €. 11.250,-

CITROËN C5 BREAK 2.0 HDI, ANTRECIET MET, RAD/CD/NAV, LMV, REGENS,

CRUISE C, CLIMATE C, ABS, 118.000 KM ...........................................................................  '05 €. 14.950,-

FIAT SEICENTO 1.1, ZWART, RAD/CD, SB, APK T/M OKTOBER 2010, 65.000 KM ..............  '04 €. 3.950,-

FIAT FIORINO 1.3 JTD, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ABS, ESP, ER, CV, RAD/CD/MP3,

TUSSENWAND, BTW AUTO, 36.000 KM ..............................................................................  '08 €. 9.350,- 

RENAULT LAGUNA 1.9 DCI GRAND TOUR, GRIJS MET, ER, CV, SB, CLIMATE C,

CRUISE C, LMV, HALF LEDER, RAD/CD, ABS, 211.000 KM.................................................  '03 €. 5.950,-

RENAULT SCENIC 2.0 16V 4X4, D GROEN MET, LEDER INT, ER, CV, SB, ABS,

CLIMATE C, MLV, ESP, LMV, STOEL VERW, RAD/CD WISS, 128.000 KM ............................  '00 €. 6.950,-

VOLVO V40 1.8 EUROPA, BEIGE MET, CRUISE C, CLIMATE C, RAD/CD/NAV, LMV, MLV,

HALF LEDER, 120.000 KM ...................................................................................................  '03 €. 10.950,-

BUDGET CARS
CITROËN XSARA BREAK, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, RAD/CD, 119.000 KM .................  '98 €. 2.750,-

MAZDA MX5, GROEN MET, LMV, ER,CV,SB,RAD/CD, 170.000 KM .....................................  '95 €. 4.500,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL

Opruiming
kom nu snel!

Nu korting

Automobie lbedr i j f

Industrieweg 38, 3738 JX Maartensdijk
Telefoon 0346-214545  -  Fax 0346-213970
garage@larrypeters.nl  -  www.larrypeters.nl

VOLVO rijders opgelet!
Voor de Volvo bezitters/rijders van het verspreidingsgebied van De Vierklank een speciale 
najaarsaanbieding, tegen inlevering van deze advertentie.

controle zijn een aantal zaterdagen in oktober en november gereserveerd, per controle moet 
u rekenen op een half uur. De gratis wintercontrole omvat controle van accu, banden, 
remmen, koelvloeistof niveau en vorstbeveiliging, ruitensproeierwerking, vloeistofniveau, 
vostbeveiliging, ruitenwisserbladen en verlichting.

Alle reparaties worden snel en met originele onderdelen uitgevoerd tegen een betaalbaar 
tarief. Maak een afspraak.

Waarvoor kunt u

bij ons terecht?

Voor maatwerk zoals (schuifdeur) kasten, 

(tuin)tafels, stoelen, banken, radiatorkasten 

en nog veel meer.

Heeft u een speciale wens? Vraag het aan 

ons of wij die voor u waar kunnen maken.

Uiteraard kunt u ook voor Doe Het Zelf 

artikelen bij ons terecht.

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

Spirituele
Beurs

Kring Isis
Spirituele Kring Isis 

organiseert op zater-

dag 14 november van 

11.00 tot 16.00 uur een 

spirituele-/paranormale 

beurs.

U kunt diverse medi-

ums vragen stellen of 

inzicht verkrijgen via 

handlijnkunde, aurarea-

ding, tarot etc. U kunt 

zich ook laten advise-

ren omtrent mineralen 

als sieraad- of gezond-

heidssteen.

Locatie centrum De 

Schakel, Soestdijkse-

weg Zuid 49b in De 

Bilt. Voor informatie zie 

www.hier.is/isis of bel 

033 4553494.

Film over Samoa
Eerder meldden wij in dit blad de spontane hulpacties voor het door de tsunami 

getroffen onafhankelijke eiland Samoa in de Grote Oceaan. Pastoor de Wit van 

de Rooms Katholieke St. Maartensparochie en dominee Alkema van de Ontmoe-

tingskerk steunden de actie van initiatiefneemster Anna Sierpinska.  

In diensten van de Katholieke St. Maartensparochie en de Protestantse Ontmoe-

tingskerk vertelde Anna haar verhaal en in beide kerkgemeenschappen werden 

spontaan collecten voor dit doel bestemd. Anna vertelde dat Samoa hulp krijgt 

van Australië en Nieuw Zeeland om de infrastructuur op te bouwen. ‘Mijn geldin-

zamelactie heeft tot doel de slachtoffers van de ramp rechtstreeks te helpen door 

medische hulp te bieden en het levensonderhoud te verzekeren. Maar ook door het 

aanschaffen van middelen waarmee ze zelf geld verdienen om de eigen families te 

kunnen onderhouden, zoals bijvoorbeeld een kleine vissersboot.’

Skype

Op 5 november om 20.00 vertoont Anna in De Mantel (achter de Katholieke kerk) 

haar film die zij op Samoa heeft gemaakt. Zij zal ook foto’s laten zien van na de 

tsunami. Er wordt via Skype contact gelegd  met de redacteur van een Samoaanse 

krant, Lance Polu (www.talamua.com). Hij zal de vragen van de aanwezigen 

beantwoorden. Het geld gaat in Samoa naar diverse christelijke organisaties. 

Anna: ‘Omdat ik voor een aantal jaren 

naar Samoa ga, kan ik er dus op toezien 

hoe het geld wordt besteed en zal ik 

deze informatie doorsturen naar Maar-

tensdijk.

Het dorpje Lalomanu aan de Oostkust 

van Samoa is bijna volledig van de kaart 

geveegd. (foto: Lance Polu-Samoa)
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Cyclaam ‘Silverado White’ 

Potmaat 12 cm. Per stuk

Nu van 2,99 voor 

1,99
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Het programma rond dit bezoek is 

geïnitieerd door wijkcontactamb-

tenaar Lianne Oosterlee door zes 

enthousiastelingen vastgesteld. Rond 

de thema’s kerken, jongeren, zorg, 

sport en spel, basisscholen, vrije tijd 

en cultuur en ondernemers zullen op 

specifieke locaties korte presentaties 

door de betrokkenen zelf gegeven 

worden. Het laatste halfuur van dit 

bezoek wordt, tijdens een informeel 

samenzijn in Dijckstate, het thema 

knelpunten, vragen en suggesties 

behandeld.

Presentaties

In De Vierklank van vorige week heb-

ben Gert Mulder, Pastor Gerard de 

Wit en Wim de Rooij zich al gepre-

senteerd en een korte uitleg gegeven 

over de aan hen toebedeelde thema’s. 

Deze week is het de beurt aan Magda 

Bouwer die als directeur van de Mar-

tin Luther Kingschool en enige niet 

Maartensdijker toch een plek kreeg in 

de organisatie. Ook Philip Gerards en 

Cornelis Kronenburg komen aan het 

woord over respectievelijk de thema’s 

ondernemers, knelpunten, vragen en 

suggesties en sport en spel.

Kansen

Magda Bouwer is blij dat ze door 

Lianne Oosterlee gevraagd is om mee 

te werken aan de voorbereiding van 

dit collegebezoek. ‘Ik werk nu twee 

jaar met heel veel plezier in Maar-

tensdijk, maar kom nu door de voor-

bereiding op het collegebezoek ook 

in contact met anderen en dat maakt 

dat ik een meer compleet beeld krijg 

van het dorp en zijn mogelijkheden’. 

Haar contacten met de directeuren 

van de School met de Bijbel Gert 

Meerkerk en Wim van de Hemel 

de OBS De Kievit verlopen prima. 

‘Door de samenwerking in de voorbe-

reiding van dit bezoek zie ik kansen 

voor meer samenwerking’. Van de 

plannen rond een herindeling van het 

scholen- en sporthalcomplex is ze op 

de hoogte. Met het huidige school-

gebouw is ze echter tevreden. ‘Het 

laatste ouderbestuur heeft het prima 

op laten knappen. Alles staat strak 

in de verf, alle klassen hebben sinds 

dit jaar een digitaal schoolbord en 

meerdere computers voor de leerlin-

gen. Wij hebben momenteel slechts 

een paar wensen ten aanzien van de 

personeelsruimte en het schoolplein’. 

Tijdens het vijftien minuten durende 

bezoek van het college aan de Martin 

Luther Kingschool krijgen alle drie 

de directeuren de gelegenheid om hun 

eigen school te presenteren. 

Ondernemers

Philip Gerards woont sinds 2000 naar 

volle tevredenheid in Maartensdijk. 

Hij omschrijft het dorp als een weel-

derig groen aanvoelend en uitziend 

dorp en noemt zichzelf een enthou-

siast en betrokken inwoner. Om te 

voorkomen dat er, in verband met 

bezuinigingen, kaalslag plaats zou 

vinden in zijn buurt heeft hij met 

een aantal buurtgenoten de Groep 

Gerards opgericht. Sinds 2005 onder-

houd hij samen met deze buurtgeno-

ten het aanpalende groen in hun wijk. 

Ook toonde hij zijn betrokkenheid 

bij de laatste vergaderingen van de 

toenmalige Dorpsraad die hij steevast 

bijwoonde. ‘Ik denk het gewenst is 

dat er binnen het dorp Maartensdijk 

weer een overleggroep komt als scha-

kel tussen de inwoners van het dorp 

en de gemeente. Zelf ben ik vanwege 

mijn drukke baan niet in staat om 

daar daadwerkelijk in mee te draaien. 

Ik hoop wel dat anderen dit op gaan 

pakken’. Voor het thema ondernemers 

heeft hij zich binnen de organisatie 

hard gemaakt. ‘Ook al hebben zij met 

regelmaat overleg met de gemeente, 

zij horen er op deze dag ook bij en 

moeten een kans krijgen om zich te 

presenteren. Zij maken tenslotte een 

heel belangrijk onderdeel uit van ons 

dorp’. Middels een hapje, een drankje 

en een praatje zullen de overkoepe-

lende organisaties Kring Onderne-

mers Maartensdijk en de Winkeliers-

vereniging Maertensplein zich aan 

het college presenteren.

Sport en spel

Cornelis Kronenburg is opgegroeid in 

De Bilt en woont sinds 2006 in Maar-

tensdijk. Als bestuurslid gemeente-

contacten en projecten is hij actief 

binnen het bestuur van korfbalvereni-

ging Tweemaal Zes. ‘Wij zijn bij mijn 

weten de enige sportvereniging met 

een bestuurslid gemeentecontacten. 

Het werkt prima. Ik ben de enige die 

binnen de vereniging directe contac-

ten heeft met de ambtenaar sportza-

ken. Dat werkt zowel voor hem als 

voor mij prima, we weten elkaar te 

vinden. Lianne Oosterlee heeft enige 

tijd geleden contact gezocht met ons 

bestuur met de vraag of er iemand 

bereid was het bezoek van het col-

lege aan Maartensdijk mede vorm te 

geven. Ik heb wat met sport wil me 

voor deze specifieke opdracht wel 

voor de bredere sport in Maartensdijk 

inzetten. Daarnaast hebben we onder-

ling plezierige contacten opgedaan 

binnen de organisatie van dit col-

legebezoek met van mijn kant zeker 

leereffecten. We treden namelijk 

bijna allemaal buiten onze bestaande 

contacten en ik merk dat ik niet de 

enige ben die daardoor aangenaam 

verrast is’. 

Alle verenigingen heeft hij aange-

schreven. Met de reacties gaat hij het 

thema sport en spel verder invullen. 

De ontmoeting vindt plaats in De 

Vierstee. ‘Daar zijn op dat moment 

dan gymnastiekvereniging Gymma 

en korfbalvereniging Tweemaal Zes 

aan het sporten. Daar lopen we dan 

ook zeker even binnen. Wat mij 

betreft komt het punt zaalruimtege-

brek in Maartensdijk zeker even aan 

de orde’. Om zitting te nemen in 

een nieuw overlegorgaan ontbreekt 

hem de tijd. Wel denkt hij dat als er 

een dergelijk orgaan komt deze het 

midden zou moeten zoeken tussen 

proactief en reactief handelen. ‘Dus 

niet alleen maar op de barricade of 

alleen maar wachten op vragen van 

de inwoners. De middenweg lijkt mij 

in dit geval de juiste weg’.

Thema

Het laatste thema dat zal worden 

gepresenteerd aan burgemeester 

Gerritsen en de wethouders Dite-

wig, Kamminga en Mittendorff en 

gemeentesecretaris Huijbregts is het 

thema knelpunten, vragen en sug-

gesties. Voor de behandeling van 

dit thema is een half uur ingepland. 

Inwoners, verenigingen en actiegroe-

pen van Maartensdijk worden opge-

roepen hun knelpunten, vragen en 

suggesties vóór vrijdag 6 november 

op één A4 per onderwerp te doen toe-

komen aan Lianne Oosterlee (Postbus 

300, 3720 AH Bilthoven, e-mail oos-

terleel@debilt.nl, telefoonnummer 

030 2289191, aanwezig op dinsdag, 

donderdag en vrijdag). De ingezon-

den knelpunten, vragen en suggesties 

worden gebundeld en aan het begin 

van dit thema overhandigd aan het 

college. Op die manier hebben zij ook 

de mogelijkheid hier ook nog enige 

tijd later op te reageren. Natuurlijk 

zullen ook degenen die een knelpunt, 

vraag of suggestie hebben ingediend 

door de organisatie worden uitgeno-

digd. Dit is echter wel afhankelijk van 

het aantal mensen dat knelpunten, 

vragen en suggesties heeft ingediend. 

Voorbereiding collegebezoek 
Maartensdijk

door Marijke Drieenhuizen

Burgemeester en wethouders zullen op maandag 16 november tussen 16.00 en 19.00 uur een bezoek brengen 

aan Maartensdijk. Dit bezoek komt voort uit het Wijk- en dorpsgericht werken waar directe communicatie 

tussen burgers en bestuur een wezenlijk onderdeel van uit maakt. 

Corrie van Brenk (GroenLinks

&PvdA) zegt dat haar fractie bij het 

lezen van het voorstel een déjà vu 

gevoel had. Het CDA had immers in 

de gemeenteraadsvergadering van 

juni 2008 raadsbrede steun gekre-

gen voor een motie waarin werd 

gevraagd het instrument Chapeau-

penning ook in te zetten voor jon-

geren. GroenLinks&PvdA heeft de 

jongerenraad gevraagd hoe er over 

dit voorstel wordt gedacht en er 

blijkt geen draagvlak voor te zijn. 

‘Sterker, zij stellen hier absoluut 

geen prijs op. Jongeren voelen zich 

met een aparte penning voor jeugd 

niet serieus genomen’, aldus Van 

Brenk. Toch vindt zij dat Frans Poot 

een punt heeft. ‘Is er geen jongere te 

vinden voor de Chapeaupenning?’ 

Johan Slootweg (SGP) noemt het 

initiatief goed genoeg om het verder 

te behandelen en een en ander op 

een rijtje te zetten. Maaico Maarsen 

(SP) vindt dat de Chapeaupenning 

voldoende mogelijkheden biedt om 

jongeren in het zonnetje te zetten. 

Hij denkt niet dat de ‘matties en 

chickies’ erop zitten te wachten. Pie-

ter van Maaren (CDA) ondersteunt 

het belang van het positief bena-

drukken van jongeren. Hij wil dat 

graag met de jeugd bespreken, maar 

denkt dat het belonen van rechtsper-

sonen meer impact heeft. Rost van 

Tonningen noemt het presenteren 

van het voorstel opportunistisch en 

een beschamende voorstelling. 

Initiatiefvoorstel D66 aangehouden
door Guus Geebel

De behandeling van een initiatiefvoorstel van D66 om voor jeugdigen een Medaille van Verdienste mogelijk 

te maken, is uitgesteld tot de gemeenteraadsvergadering van november. Het voorstel stond op de agenda 

van 29 oktober. Na een inleiding van initiatiefnemer Frans Poot over de overwegingen, bleek dat de meeste 

fracties nog met veel vragen bleven zitten. 

Maaico Maarsen (SP) denkt niet dat de ‘matties en chickies’ zitten te 

wachten op een onderscheiding.

De contacten van Magda Bouwer met 

de directeuren van de School met de 

Bijbel Gert Meerkerk en Wim van de 

Hemel de OBS De Kievit verlopen 

prima.

Het laatste thema dat door Philip 

Gerards zal worden gepresenteerd 

aan burgemeester Gerritsen en de 

wethouders Ditewig, Kamminga en 

Mittendorff en gemeentesecretaris 

Huijbregts is het thema knelpunten, 

vragen en suggesties.

Cornelis Kronenburg heeft wat met 

sport en wil zich voor deze specifieke 

opdracht wel voor de bredere sport in 

Maartensdijk inzetten.



Jeugdigen trekken veel in groepen 

op. Als we het hebben over jeugd-

groepen kunnen we vier catego-

rieën jeugdgroepen onderscheiden: 

normale jeugdgroepen, hinderlijke 

jeugdgroepen, overlastgevende 

jeugdgroepen en criminele jeugd-

groepen. De politie heeft dit voor-

jaar voor het eerst alle jeugdgroepen 

in de regio Utrecht in kaart gebracht. 

Deze inventarisatie is gedaan met 

behulp van de zogenaamde “short-

listmethode” van onderzoeksbureau 

Beke/Ferweda. In de gemeente De 

Bilt is gebleken dat er 6 hinder-

lijke en 2 overlastgevende groe-

pen zijn. Deze groepen krijgen 

de komende tijd extra aandacht. 

De groepen worden (maandelijks) 

besproken in het ActieTeam Jon-

geren waarin gemeente, jongeren-

werk, woonstichting SSW, Vitras en 

politie zitting hebben. Hier worden 

diverse maatregelen afgestemd die 

zich richten op 3 niveau’s te weten: 

groep, domein (locatie) en individu. 

Het ActieTeam Jongeren heeft in 

het verleden al diverse successen 

geboekt. U kunt hierbij denken aan 

het creëren van een eigen plek voor 

de jeugd, het aanpassen van de 

openbare ruimte (bankjes, verlich-

ting e.d.), het organiseren van bij-

eenkomsten met jongeren, ouders 

en omwonenden, gedragafspraken 

met jongeren, het aanbieden van 

sportactiviteiten en de inzet van het 

jongerenwerk.

Daarnaast zijn er verschillende 

andere initiatieven die zich richten 

op het beperken van jeugdoverlast, 

zoals het zorgnetwerk 12+ en het 

ouder weet project.

Mocht u meldingen, ideeën of vra-

gen hebben voor het ActieTeam 

Jongeren, dan kunt u die kenbaar 

maken via 030-2289411 of info@

debilt.nl of via www.debilt.nl. 

Aanvragen om vergunning  (arti-

kel 41 Woningwet) voor:

Reguliere bouwaanvraag

weg 195, plaatsen mobiele unit

plaatsen 2 overdekte mestplaten

verplaatsen van een veldschuur

plaatsen zwembad

Aanvraag Sloopvergunning

slopen schapenstal

U kunt tegen bovenstaande bouw- 

en/of sloopplannen pas een bezwaar-

schrift indienen nadat een vergun-

ning is verleend. Deze besluiten 

maakt de gemeente bekend in de 

BiltBuis onder de rubriek ‘verleen-

de vergunningen’. 

Verleende vergunningen

Verleende reguliere bouwvergun-

ning

weg 49, vergroten opslagruimte 

(27-10-2009)

Verleende sloopvergunning

125, sloop hekwerk (23-10-

2009)

weg 90, verwijderen asbest golf-

platen (23-10-2009)

Vindt u dat u door één van de 

bovenstaande besluiten recht-

streeks in uw belang bent getrof-

fen? Dan kunt u op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht een 

gemotiveerd beroepschrift indienen 

bij de rechtbank te Utrecht, sec-

tor Bestuursrecht, Postbus 13023, 

3507 LA Utrecht. U moet dat doen 

binnen zes weken vanaf de dag na 

die waarop het besluit ter inzage is 

gelegd. De beroepstermijn van zes 

weken begint dus te lopen vanaf de 

tweede dag na de datum van deze 

publicatie.

In het beroepschrift moet in elk 

geval worden vermeld naam, adres, 

de dagtekening, een omschrijving 

van de beslissing waartegen het 

beroep is gericht en de redenen 

waarom beroep wordt ingesteld. 

Het beroepschrift moet onderte-

kend worden. Voor het in behande-

ling nemen van een beroepschrift 

moet u griffierecht betalen. 

Ook al dient u een beroepschrift in, 

dan mag toch van de verleende ont-

heffing en bouwvergunning gebruik 

worden gemaakt. Als u dat wilt 

voorkomen, dan kunt u tegelijk met 

het indienen van een beroepschrift 

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 ook griffierecht betalen. Voor 

meer informatie over de hoogte 

van de betalen griffierechten kunt u 

contact opnemen met de griffier van 

de rechtbank. tel. 030 – 2233000.

Voor bouwinformatie of het 

bekijken van ter inzage liggende 

stukken kunt u langskomen bij 

de afdeling Vergunningen en Toe-

zicht op werkdagen van 8.30 uur 

tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 

afdeling alleen op afspraak open 

van 15.00 – 19.00 uur. U kunt een 

afspraak maken via telefoonnum-

mer (030) 2289411. Voor informa-

tie over bestemmingsplannen en/

of een gesprek met een plantoet-

ser dient u altijd een afspraak te 

maken via bovengenoemd tele-

foonnummer.

Wet Milieubeheer

Burgemeester en wethouders van 

De Bilt maken bekend dat de vol-

gende melding 8.40

(Algemene maatregel van Bestuur) 

is binnen gekomen:

Aanvrager: de heer L. van den Hul

Inrichting: VOF van den Hul

Adres:

nekan

Omschrijving: het melden van een 

al eerder geplaatste (en gecertifi-

ceerde) opslaginstallatie voor pro-

paangas  

Betreft: het Activiteitenbesluit 

milieubeheer

Tegen deze melding staat géén 

beroep open volgens de Wet milieu-

beheer. U kunt de melding inzien 

van 9 november tot 23 november 

2009 in het gemeentehuis van 8.30 

tot 12.30 uur (of volgens afspraak).

Het college van burgemeester en 

wethouders van gemeente De Bilt 

heeft op basis van artikel 4.3.2. 

van de Algemene plaatselijke ver-

ordening 2007 t/m 2e wijziging 

gemeente De Bilt een kapvergun-

ning verleend voor:

Hollandsche Rading:

koreaanse spar (28-10-2009)

Abusievelijk is in de publicatie 

van 28 oktober vermeld dat er een 

kapvergunning verleend is voor 

Marijkelaan 2. Deze vergunning 

voor 3 coniferen is verleend voor 

Magrietlaan 2 te Maartensdijk (22-

10-2009).

Een afschrift van deze kapvergun-

ningen ligt gedurende zes weken, 

na verzending aan de aanvrager 

(de verzenddatum staat achter de 

verleende vergunning), ter inzage 

bij de afdeling Vergunningen en 

Toezicht. Inzage van kapvergun-

ningen is mogelijk op werkdagen. 

Dit kan na telefonische afspraak op 

telefoonnummer (030) 228 95 21.

Belanghebbenden die door deze 

kapvergunningen rechtstreeks in 

hun belang zijn getroffen, kun-

nen binnen zes weken na de ver-

zenddatum van de kapvergunning 

een schriftelijk en gemotiveerd 

bezwaarschrift indienen bij het col-

lege van burgemeester en wethou-

ders van de gemeente De Bilt, Post-

bus 300, 3720 AH Bilthoven.

Verordening voorzieningen huis-

vesting onderwijs gewijzigd

Het college van de gemeente De 

Bilt maakt het volgende bekend. De 

raad heeft in zijn vergadering van 

29 oktober 2009 de ( gewijzigde) 

Verordening voorzieningen huis-

vesting onderwijs vastgesteld. Deze 

(gewijzigde) verordening treedt op 

1 december 2009 in werking.

De Verordening stelt schoolbestu-

ren in de gelegenheid voorzienin-

gen aan te vragen ten behoeve van 

de huisvesting van scholen voor 

primair - en voortgezet onderwijs. 

Ten opzichte van de Verordening 

van 2007 sluit de verordening aan 

op gewijzigde wetgeving en onder-

wijskundige ontwikkelingen.

Daarnaast zijn in de (gewijzigde) 

verordening maatregelen opgeno-

men om de financiële dekking van 

het gemeentelijk onderwijshuisves-

tingsbeleid te waarborgen.

Ter inzage

De verordening ligt tijdens kan-

tooruren ter inzage bij het informa-

tiecentrum van het gemeentehuis, 

Soestdijkseweg zuid 173 in Biltho-

ven. Tegen betaling van een leges-

bedrag kunt u een kopie verkrijgen. 

Daarnaast treft u de verordening 

aan op de website van de gemeente 

De Bilt www.debilt.nl en www.

overheid.nl.
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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 en Toezicht 

Kapvergunningen

Samenlevingszaken

Werk in uitvoering

tot en met 11 december 2009;

 Paltzerweg, vervangen riolering, tussen september en december 

wordt het verkeer omgeleid;

 La Plata, Waterweg, Buys Ballotweg, Eurusweg, Aeolusweg, wegre-

constructie en rioolrenovatie tot december;

 Weltevreden 22, renoveren Milieustraat, afvaldepot tijdelijk verplaatst 

eel

 Bilthovenseweg, vanaf 14 september wordt het riool aan de Biltho-

venseweg vervangen. Dit duurt ongeveer 10 weken;

Paltzerweg t/m december afgesloten voor verkeer

De Paltzerweg is tot en met december afgesloten voor verkeer. Het riool van 

de Paltzerweg wordt in deze periode vervangen. U wordt als volgt omgeleid: 

Tolhuislaan  Taveernelaan  Julianalaan. Deze omleiding kan voor overlast 

zorgen voor zowel omwonenden als weggebruikers. Wij vragen uw begrip voor 

deze situatie. 

Werkzaamheden in Burg. Fabiuspark t.b.v. duurzame klimaatinstallatie 

gemeentehuis

Vanaf deze week vinden werkzaamheden plaats nabij het Burgemeester Fabius-

park in Bilthoven. In de directe omgeving van het gemeentehuis worden twee 

bronnen geboord ten behoeve van de aanleg van een duurzame klimaatinstal-

latie. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken en kunnen voor enige 

(geluids)overlast zorgen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.debilt.nl 

onder Actueel  Wegwerkzaamheden. Ook kunt u contact opnemen met dhr. 

Argo Burger of Chiel Oudbroekhuizen via (030) 228 91 52 of (030) 228 94 68. 

Herenweg in Breukeleveen afgesloten

Van 2 november 2009 t/m 15 april 2010 voert de gemeente Wijdemeren werk-

zaamheden uit aan de Herenweg en ‘t Breukeleveensemeentje in Breukeleveen. 

Deze wegen tussen Tienhoven en Loosdrecht zijn in die periode afgesloten 

voor al het gemotoriseerde verkeer. Woningen en bedrijven blijven provisorisch 

bereikbaar en fietsers kunnen het werk passeren. De buslijn 122 die normaal 

van Utrecht via Breukeleveen naar Weesp (en vice versa) gaat, rijdt tijdens de 

duur van het werk niet. De gemeente Wijdemeren voert de werkzaamheden uit 

om o.a. de verkeersveiligheid van de wegen te verbeteren. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met de gemeente Wijdemeren via herenweg@wijdem-

eren.nl of tel. (035) 65 59 595.
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ActieTeam Jongeren en

de shortlistmethodiek

Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. 

Alleen voor de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, 

waarbij in ieder geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. 

Volledige vermelding van de bekendmakingen voor de kernen De Bilt 

en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/BC en op de website van de 

gemeente De Bilt www.debilt.nl.
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Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt en 

het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

Wijkservicecentrum MENS De Bilt Tel. (030) 221 75 50

Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt

e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl

Openingstijden: ma t/m do van 10.00-12.30 uur.

Wijkservicecentrum MENS Maartensdijk Tel. (0346) 21 10 55

Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk

e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Openingstijden: ma van 14.00-16.00 uur; di, do, vr van 9.00-12.00 uur.

Zie ook: www.mensdebilt.nl.
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Aanbieden van bladhopen

Tijdens de bladcampagne heeft u 

de mogelijkheid om blad rond uw 

woning in de berm te deponeren. 

Dit mag +/- één week voorafgaand 

aan de week waarop de campagne 

bij u in de straat komt (dit leest u in 

onderstaande planning). Dan komt er 

een wagen langs om bladhopen op te 

laden. Het blad moet opgehoopt zijn 

en mag géén takken, hekjes van gaas 

en dergelijke bevatten. Dit bescha-

digt de veeg- en zuigwagens en dat 

zorgt voor vertraging in de campag-

ne. De bladhopen mogen niet tegen 

bomen aanliggen omdat de bomen 

beschadigd kunnen worden tijdens 

het opzuigen van het blad.

Ook adviseren wij u uw auto niet in 

de berm te parkeren in de week dat 

de bladzuigwagen bij u in de straat 

komt. De gemeente vraagt u om over-

hangend groen in uw tuin tijdig te 

snoeien. Dit maakt het opruimen van 

blad makkelijker. De bladcampagne 

komt maar één keer langs: aanbieden 

van blad wanneer de campagne al is 

geweest is dus niet toegestaan. 

Bladcampagne op doorgaande routes

Op de doorgaande wegen kan de 

bladcampagne voor oponthoud zor-

gen. Daarom wordt zo veel mogelijk 

buiten de spitsuren op deze wegen 

gewerkt. Voor uw en onze veiligheid 

worden daarbij veiligheidsmiddelen 

en verkeerssignaleringen ingezet. Wij 

doen een dringend beroep op u als 

weggebruiker om deze signaleringen 

op de juiste wijze te passeren en de 

aanwijzingen ter plekke op te vol-

gen.

Tot slot een tip

Het blad in uw tuin kunt u ook nut-

tig gebruiken door het te laten liggen 

waar het kan. Het biedt een ideale 

bescherming aan bollen en planten, 

kleine dieren en insecten en voorkomt 

het uitdrogen van de bodem. 

Bladcampagne 2009 start
op 17 november 

Op maandag 17 november gaat de gemeentelijke bladcampagne weer van start! De bladzuigwagen 

zal hoofdzakelijk in boom- en bermrijke gebieden van de gemeente aan de slag gaan. Het verwijderen 

van het blad in de wijken en overige plaatsen in de gemeente wordt verzorgd door medewerkers 

van de aannemers die het wijkonderhoud verzorgen. 

Routes

Week 47: 16 t/m 20 november 

Julianalaan, Paltzerweg, Pr. Hendriklaan(zuid), Kortelaan, Soestdijkseweg 

Zuid vanaf Groenekanseweg tot de Spoorbomen, 1e en 2e Brandenburger-

weg, Boslaan, wijk Overbosch en het gebied tussen Leijenseweg, Spoorlaan 

en Soestdijkseweg in Bilthoven.

Week 48: 23 t/m 27 november

Gebied tussen Jan Steenlaan, Soestdijkseweg, Gezichtslaan, Heidepark in 

Bilhoven. Groenekanseweg, omgeving Vijverlaan en Oranjelaan in Groe-

nekan.* Dorpsweg in Maartensdijk, omgeving Dennenlaan in Hollandsche 

Rading.*

Week 49: 30 november t/m 4 december

Gebied tussen Gezichtslaan, H. Segherslaan en Soestdijkseweg Noord en de 

straten met naaldbomen waaronder de Evert Cornelislaan, Gregoriuslaan, 

Dr. Julius Röntgenlaan, Oranje Nassaulaan, Dillenburglaan en Willem de 

Zwijgerlaan in Bilthoven.

Week 50: 7 t/m 11 december 

Gebied tussen Soestdijkseweg Noord, Lassuslaan en Bilderdijklaan in 

Bilthoven

* Bewoners aan de Kon. Wilhelminaweg en de Tolakkerweg worden wegens 

de beperkte ruimte langs deze doorgaande wegen nadrukkelijk verzocht 

alléén in week 48 blad langs de weg te deponeren.

Op donderdag 5 november vergadert de gemeenteraad over de begroting. 

Deze vergadering start om 19.00 uur en vindt plaats in de Mathildezaal.

Winnaars
ballonnen-

wedstrijd

Roefeldag

Tijdens de Roefeldag op 3 juni 2009 

hebben heel veel kinderen ballonnen 

opgelaten in De Bilt en Maartensdijk. 

Inmiddels zijn alle kaartjes binnen en 

hebben we 4 winnaars: Yaro Copijn, 

Kwint Mourus, Guido-Jan Mulder 

en Alwin Anninga. Namens de orga-

nisatie van de Roefeldag van harte 

gefeliciteerd!

Jongerenloket Zeist
operationeel

Klaar voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid!

Vijf jongerenadviseurs en een jobhunter van het Jongerenloket - gevestigd 

op het Werkplein, Het Rond 6e in Zeist -  zijn helemaal klaar voor de strijd 

tegen jeugdwerkloosheid. Jongeren tot 27 jaar in de regio Utrecht Zuidoost 

helpen bij het vinden van een passende opleiding en/of (leerwerk)baan, 

dat is het streven. Ook worden werkgevers bezocht om hen te stimuleren 

(leerwerk)banen te creëren. 

Het Jongerenloket - een samenwerkingsverband van het Regionaal Meld- en 

Coördinatiepunt (RMC), het UWV Werkbedrijf, het Werkgeversservicepunt 

en de Regionale Sociale Dienst Krommerijn Heuvelrug – is een doorstart 

van het Jongerenloket dat vier jaar geleden door het voormalige CWI en 

het RMC werd opgericht. Gemeenten hebben vervolgens extra subsidie 

ontvangen voor de begeleiding van jongeren bij het vinden van werk of 

een opleiding. Met dit geld is het loket uitgebreid en heeft nu een herziene, 

integrale werkwijze. Eén van de voordelen is dat de jongere die zich meldt, 

één contactpersoon heeft. 

Er hebben zich de eerste negen maanden van dit jaar al 1000 jongeren aan-

gemeld.  De werkzoekenden die nog geen dagbesteding hebben, worden 

binnenkort benaderd door één van de jongerenadviseurs.

Sinds 1 oktober is ook de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) van kracht 

geworden en komen jongeren tot 27 jaar niet meer in aanmerking voor een 

WWB uitkering. Zij kunnen wel een leerwerkaanbod krijgen. Dit houdt in 

dat de jongerenadviseur op zoek gaat naar een passende opleiding en/of 

een (leerwerk)baan. Op die manier kan een jongere voorzien in het eigen 

levensonderhoud en is niet meer financieel afhankelijk van een uitkering.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nanette Mertens, com-

municatieadviseur Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug, tel. 

030-69 29 500, Anton van Doorn, coördinator Jongerenloket Utrecht Zuid-

oost, tel. 030-85 04 676, Lea Luyten, coördinator RMC subregio Utrecht 

Zuidoost, tel. 030-69 87 458.

De gemeenteraad vergadert op 5 november

Op de maandagmiddagen in de oneven weken vindt in principe de openbare 

vergadering plaats van de commissie Welstand en Monumenten Midden 

Nederland.

De eerstvolgende vergadering van de welstandscommissie is op 

maandagmiddag  16 november 2009.

De gegevens zoals vergaderlocatie en agenda zijn vanaf vrijdag vooraf-

gaand aan de vergadering te raadplegen op de gemeentelijke website www.

debilt.nl. Indien u geen toegang heeft tot internet, wordt belangstellenden 

geadviseerd vanaf vrijdag voorafgaand aan de vergadering, telefonisch con-

tact op te nemen met de unit Administratie van de afdeling Vergunningen 

en Toezicht, telefoon 030-2289180. Bij deze unit is tevens bekend waar de 

agenda ter inzage ligt.   

Vergadering welstandscommissie 
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Vanaf 12.30 uur komen die middag 

de cursisten het gebouw De Duiventil 

binnen en zijn nieuwsgierig naar wat 

hen te wachten staat. De parkeer-

plaats staat vol, want straks moeten ze 

samen met een instructeur in de eigen 

auto proefrijden. Ze worden opgevan-

gen in een van de vele zalen waar de 

instructeurs en docenten bezig zijn 

met de soep en de koffie. Die hebben 

er al een ochtend opzitten. Voorzitter 

Veilig Verkeer Nederland afdeling 

De Bilt Enny Doornenbal- Boogaard 

begroet hen met hartelijke woorden, 

stelt docenten en instructeurs voor en 

legt uit wat er deze middag zal wor-

den gedaan. Dan gaan de deelnemers 

waaronder ook enkelen uit Groene-

kan en Maartensdijk aan de slag.

Positief

Mevrouw J. Vos, medewerkster  van 

Schoonenberg en bekend van het 

schoonmaken van gehoorapparatuur 

in Dijckstate, doet de gehoortest en 

opticien van P. van Eijken de ogen-

test. Dat zijn persoonlijke behande-

lingen. Van Eijken zegt: ‘Mensen 

die hier komen zijn positief. Het is 

jammer dat anderen die zelf vinden 

dat ze niet zo goed zien, hier met 

een boog omheen lopen. Ze komen 

niet uit angst om te mislukken. Het is 

verstandiger om jezelf te laten testen 

want dan kunnen we advies geven. 

In de loop van de middag raakt de 

apparatuur stuk. Zoiets kan gebeuren, 

maar deelnemers die nog niet aan 

de beurt geweest zijn kunnen in de 

winkel op de Hessenweg alsnog de 

test doen.

Rijtest

We zijn eens meegegaan met een 

rijtest. De bekende Maartensdijkse 

rijschoolhouder Otto Doornenbal is 

in de gemeente De Bilt de enige 

rij-instructeur die door een speci-

ale opleiding bevoegd is om hier 

rij-instructie te geven. Daarom zijn 

er nog zes andere instructeurs aan-

getrokken uit respectievelijk de stad 

Utrecht, Bunnik, De Meern, IJssel-

stein en Arnhem. Meneer van Ingen 

(68) uit de Kometenlaan in Bilthoven 

doet voor de eerste keer mee. Van 

nerveusiteit is geen sprake. Dat hoeft 

ook niet want hij rijdt perfect en kent 

heel goed de antwoorden op de vaak 

droog gestelde vragen en opmerkin-

gen van Otto Doornenbal. Het wordt 

een mooie rit over drukke wegen en 

door smalle straten met tal van kruis-

punten in Utrecht en omgeving. 

Nuttig

Intussen is in een ander lokaal de 

instructeur J. van Ommen bezig met 

verkeerstheorie. Een verhaal over val-

kuilen en uitleg over voorrang, kruis-

punten, het verschil tussen bestuur-

ders en wandelaars en nog veel meer. 

Ook hier is bijspijkeren nuttig want 

er komen steeds nieuwe regels. De 

ambtenaar verantwoordelijk voor de 

verkeersveiligheid in onze gemeente 

E. ’t Zelfde, is erbij. De cursisten vin-

den dat de gehele cursus erg nuttig is. 

‘Dat zouden veel meer mensen moe-

ten doen’, vertellen ze. Enny Door-

nenbal sluit de middag af met mooie 

woorden en vertelt dat de volgende 

cursus volgend jaar wordt gegeven op 

22 maart in Dijckstate Maartensdijk. 

Na een vrolijke toegift van Otto krijgt 

iedereen het certificaat, een boekje 

met verkeersregels en een sleutelhan-

ger uitgereikt. 

Opnieuw een nuttige Broemcursus 
door Kees Pijpers

Vorige week maandag 21 oktober werd er in de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt 

aan de Jasmijnstraat weer een opfriscursus voor automobilisten gehouden die ook wel ‘Broemcursus voor 

vijftigplussers’ wordt genoemd. Zowel in de ochtend als in de middag volgden 21 cursisten de onderdelen

rijvaardigheid, verkeerstheorie en de workshop ogen- en orentest. 

Enny en Otto Doornenbal sluiten de cursus af met mooie woorden.

Deze expositie, die te zien is van 3 

oktober 2009 tot en met 28 februari 

2010 in het Museum Hilversum, toont 

werk van vrouwelijke kunstenaars uit 

het Gooi die werkten in de periode 

1850-2010 en bevat onder meer werk 

van de zusjes Gretha en Adri Pieck.

Reductie

Op alle dinsdagen in de maand 

november 2009 betaalt men als senior 

het normale reductietarief van 5 euro 

voor de entree van de tentoonstelling. 

Echter, met dit toegangsbewijs kan 

men gratis een introductie bijwonen 

op ‘Gooise vrouwen in de kunst’. De 

ontvangst is tussen 13.30 en 14.00 

uur met koffie, thee en iets lekkers.

Daarna volgt de inleiding en de 

bezichtiging van de tentoonstelling en 

ontvangt men hiervoor natuurlijk ook 

de brochure met de monografieën.

Meerdere personen

Wilt u als senior iemand meenemen 

die jonger is dan 65? Geen probleem. 

Zij betalen ook hetzelfde bedrag voor 

dit arrangement. Als u met een grote 

groep wilt komen is het verstandig om 

een afspraak te maken op een ander 

tijdstip. Het tarief voor dit groeps-

arrangement bedraagt in de maand 

november eveneens 5 euro p.p.

De dinsdagen zijn: 3, 10, 17 en 24 

november 2009. Om het aantal bezoe-

kers te spreiden over de hele maand is 

het prettig als u reserveert en dat kan 

op 035 6292826 of museumhilver-

sum@hilversum.nl

Reductie bij tentoonstelling 
zusjes Pieck 

door Henk van de Bunt

Al eerder berichtte deze krant, dat twee schilderijen van de kunstenares Adri Pieck (Hollandsche Rading, 

1894 - 1982), uit de collectie van de gemeente De Bilt, tijdens de tentoonstelling 'Gooise Vrouwen in de kunst 

1850 - 2010' getoond worden in het Museum Hilversum. 

Rietje Veltkamp van Museum Hilversum stuurde op verzoek van de redactie nog 

een foto van het schilderij ‘Bloesemboom voor gemeentehuis Maartensdijk’ 

van Adri Pieck, dat onderdeel uitmaakt van de tentoonstelling.

Met Wijkgemeente 

naar Luttelgeest
De P.K.N. Wijkgemeente Opstandingskerk in De Bilt organiseert al vele 

jaren tweemaal in een seizoen een busreisje voor (oudere) gemeenteleden 

en belangstellenden. Ooit begon het volgens ouderling Henny Ockhuijsen, 

omdat de veroudering van de wijkgemeente(n) daarom vroeg. Hoe langer 

hoe meer wordt het nu een oecumenische tocht en dat wordt als geweldig 

ervaren. Het motto werd: ‘Iedereen mag mee’. 

Op donderdag 5 november a.s. staat er een Herfstbustocht naar de Orchi-

deeen Hoeve in Luttelgeest op het programma, alwaar prachtige tuinen en 

een vlindervallei zijn te bezichtigen. De koffiestop is in Biddinghuizen en 

het diner in het restaurant van de Orchideeen Hoeve. De kosten zijn 39 

euro p.p.

Opstapplaatsen: 8.30 uur Albert Heijn Looijdijk, 8.35 uur Akker-parkeer-

plaats Groene Akker 8.45 uur Kerkje Planetenbaan en 9.00 uur Winkelcen-

trum Planetenbaan Voor inlichtingen: Henny Ockhuijsen tel. 030 2202458.

Alzheimercollecte 
Dementie is een ongeneeslijke hersenaandoening met dramatische gevolgen 

voor mensen en hun omgeving. Alzheimer Nederland werkt al 25 jaar aan 

een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie én hun naasten. 

Door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp 

en belangenbehartiging. Van 9 tot en met 14 november 2009 collecteren 

weer zo’n 25.000 collectanten in het hele land om het werk van Alzheimer 

Nederland mogelijk te maken. 

Alzheimer Nederland komt op voor de belangen van betrokkenen, infor-

meert en wijst de weg in de doolhof van de zorg bij dementie. Alzheimer 

Nederland stimuleert onderzoek naar dementie en bepleit goede zorg 

voor mensen met dementie bij politici en beleidsmakers. Met een lande-

lijk bureau, 52 regionale afdelingen en meer dan 160 Alzheimer Cafés, 

combineert Alzheimer Nederland een landelijk bereik met praktische en 

laagdrempelige activiteiten in de regio. Kijk voor meer informatie over ons 

werk op www.alzheimer-nederland.nl.

Wilt u helpen met collecteren voor Alzheimer Nederland in Maartensdijk 

of Hollandsche Rading? Het kost u maar één avond of middag in de col-

lecteweek. U kunt zich aanmelden bij Anneke Kemp, tel. 0346 213130 of 

via www.alzheimer-nederland.nl/collecte.

Het Steunpunt Mantelzorg De Bilt 

organiseert op woensdag 18 novem-

ber in samenwerking met de organisa-

tie Aveant, een informatiebijeenkomst 

voor mantelzorgers over de ziekte 

van Parkinson (niet over Parkinsonis-

men zoals MSA en PSP). Aan de orde 

komen algemene informatie over de 

ziekte van Parkinson, omgaan met 

de gevolgen zoals hulpmiddelen en 

aanpassingen, veranderende rolpatro-

nen in de relatie en intimiteit. Er is 

volop gelegenheid voor tips, vragen 

en opmerkingen

De bijeenkomst is in de Biltse depen-

dance van SWO De Zes Kernen De 

Bilt aan de Jasmijnstraat 6 op woens-

dag 18 november van 10.00 tot 12.00 

uur. Er zijn geen kosten aan verbon-

den. Aanmelden s.v.p. voor 11 novem-

ber a.s. kan bij de SWO vestiging in 

De Bilt, tel. 030 2203490. Ook kan 

dat evenals het verkrijgen van nadere 

informatie bij de mantelzorgconsu-

lenten van het Steunpunt Mantelzorg 

De Bilt via tel. 0346 214161.

Mantelzorgers van Parkinsonpatiënten



Sinds 2007 wordt er in de provincie 

Utrecht gewerkt met gebiedscommis-

sies. Utrechtse Vecht en Weiden is de 

op een na jongste commissie. For-

meel ontvangt een gebiedscommissie 

van de gedeputeerde de opdracht tot 

het behalen van doelen op het gebied 

van natuur, milieu, water, landbouw, 

landschap en cultuurhistorie, recre-

atie en leefbaarheid in het landelijk 

gebied, maar de Gebiedscommissie 

bepaalt grotendeels zelf hoe zij die 

opdracht uitvoert. Het Rijk dele-

geerde zijn programmadoelen in het 

landelijk gebied aan de provincie. 

Tegelijkertijd kreeg de provincie het 

beheer over alle Rijkssubsidies. De 

provincie wil de doelen verwezenlijk 

door intensieve samenwerking met de 

gebieden.

Gemeente

Namens de gemeente De Bilt parti-

cipeert verantwoordelijk wethouder 

Arie-Jan Ditewig in deze gebieds-

commissie. In het introductiedocu-

ment zegt hij over zijn rol daarin: 

‘Ik was niet van meet af aan betrok-

ken bij het tot stand komen van de 

Gebiedscommissie, die eer is voor 

anderen. Bij de indeling van onze 

provincie in AVP(Agenda Vitaal 

Platteland)-gebieden, was het deel De 

Bilt - Noorderpark nog niet ingevuld. 

Mij is gevraagd dit deel te vertegen-

woordigen in de Gebiedscommissie. 

Ik wil vooral de samenhang tussen 

de Vechtstreek en het Noorderpark 

benadrukken, als weidegebied en als 

overgangsgebied naar de Heuvelrug. 

Op het gebied ligt een behoorlijke 

bestuurlijke druk. De uitdaging is 

om als Gebiedscommissie stevig de 

regie te nemen, om zo authentieke 

kwaliteiten van het gebied te behou-

den en waar mogelijk te versterken. 

Ook kunnen we in de Gebiedscom-

missie tot een grotere samenhang van 

activiteiten komen op het gebied van 

recreatie’.

Vechten

Groenekanner Teus Spelt vertegen-

woordigt LTO-Noord Utrecht in de 

gebiedscommissie Utrechtse Vecht en 

Weiden: ‘Ik ben voorgedragen, maar 

dat wil niet zeggen dat ik er alleen 

voor het Noorderpark zit. Ik zet me 

in voor de belangen van de boeren in 

het gehele gebied. Het is belangrijk 

om niet uitsluitend gericht te zijn op 

je  eigen sector, daarom maak ik me 

juist sterk om de agrarische sector een 

mooie plaats te geven in een groter 

geheel. In dit gebied worden functies 

als natuur en cultuurhistorie onver-

mijdelijk versterkt. Je kunt als land-

bouwsector de hakken in het zand 

zetten, maar je kunt ook proberen een 

verbetering van de landbouwstructuur 

eruit te slepen. Want als de boel op 

slot gaat, is er ook geen ruimte voor 

de landbouw om uit te breiden. De 

uitdaging is om te vechten voor een 

plek voor de landbouw’.

Promotie

In 2009 vinden er twee bijeenkom-

sten plaats van het Gebiedsplatform 

Vecht en Weiden. 

De eerste was op vrijdag 5 juni jl. in 

Tienhoven. Het was een succesvolle 

middag met een grote opkomst. Deze 

bijeenkomst stond vooral in het teken 

van natuur, landschap en recreatie 

en er was uiteraard aandacht voor de 

werkzaamheden van de Gebiedscom-

missie. De tweede bijeenkomst stond 

gepland op vrijdag 2 oktober 2009 

in Cultureel & Vergadercenctrum 

H.F. Witte te De Bilt. Dit keer was 

het thema ‘Cultuur in al haar facet-

ten’. Evert van Voorst verzorgde een 

inleiding over ‘Verbreding van het 

agrarisch ondernemen’. Van Voorst 

is eigenaar van B&B ‘t Koningsbed 

in Groenekan. Van Voorst vertelde 

in zijn verhaal over wat je allemaal 

tegenkomt als je naar het verbreed 

agrarisch ondernemerschap gaat. De 

keuzes die gemaakt moeten worden, 

de doelgroepen die bepaald moeten 

worden etc. Van Voorst: ‘Ik heb laten 

zien waar we nu staan en daarna een 

kijkje richting toekomst gegeven. 

Onze gemeente De Bilt is de poort 

naar alle moois, wij zijn de toegang 

naar de Utrechtse Heuvelrug, naar het 

Vechtplassengebied, maar ook naar 

de stad Utrecht. Binnen een straal 

van 10 km heb je alle landschappen, 

die Nederland rijk is. De Vechtplas-

sen, de Hilversumse hei, de Soester 

duinen, de veenweiden, de Heuvel-

rug. Over onze gronden lopen enkele 

wandelroutes. Van veel gasten horen 

we dat dit een schitterend gebied is, 

maar dat wanneer je over de wandel-

routes in dit prachtige gebied wandelt 

en ergens wat wilt drinken of eten 

dit bijna niet mogelijk is. Ook zijn er 

te weinig opstapplaatsen waar je de 

auto neer kunt zetten om van hieruit 

te gaan fietsen of wandelen. Onze 

gemeente is mooi; alleen wordt dit 

niet verwacht omdat het tegen snel-

wegen en de drukke stad aanligt. We 

moeten de handen ineen slaan om de 

promotie te verbeteren. De bereik-

baarheid is ideaal maar aan promotie 

kan nog heel veel aan gebeuren’.
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De campagne Nederland Leest is 

overgewaaid uit Amerika, waar in 

2001 de klassieker to Kill A Mocking-

bird van Harper Lee werd verspreid 

onder de bevolking. Het boek bleek 

een doorslaand succes waar iedereen 

over sprak. In Nederland is met de 

campagne begonnen in 2006 met het 

boek Dubbelspel van Frank Marti-

nus Arion. In 2007 stond De geluk-

kige klas van Theo Thijssen centraal 

en vorig jaar verdiepte men zich in 

Twee vrouwen van Harry Mulisch. 

De organiserende Stichting Collectie-

ve Propaganda van het Nederlandse 

Boek kiest jaarlijks een boek met 

een aansprekend thema. Oeroeg van 

Hella Haasse beantwoordt aan dit 

criterium.

Het boek is geschreven in 1948 en gaat 

over de vriendschap tussen een Indo-

nesische jongen en een Nederlandse 

jongen in Nederlands-Indië voor de 

Tweede Wereldoorlog. De twee jon-

gens groeien uit elkaar. Na een studie 

in Delft keert de Nederlandse jongen 

terug in het Indië dat nog net geen 

Indonesië is. De verwijdering blijkt te 

zijn uitgegroeid tot een kloof. Oeroeg 

heeft gekozen: voor zijn eigen volk en 

tegen de Nederlanders, dus ook tegen 

zijn vriend. Hella Haasse, geboren in 

1918 in Nederlands-Indië, heeft meer 

dan vijftig titels op haar naam staan. 

Met Oeroeg kwam de doorbraak: deze 

novelle werd in 1948 bekroond door 

het CPNB en werd het Boekenweek-

geschenk. Hellas Haasse heeft een 

eigen virtueel museum op het inter-

net: www.hellahaassemuseum.nl. In 

het museum zijn eigen documenten, 

zoals familiefoto’s, brieven, dagboek-

aantekeningen en 150 manuscripten, 

boekfragmenten, interviews en docu-

mentaires ondergebracht. 

Wat vertelt Oeroeg nú

Rutger Martens, gespecialiseerd in de 

moderne letterkunde en de historische 

roman, heeft zich verdiept in het werk 

van Haasse. Hij vertelt op woensdag 

11 november in de Idea Bibliotheek 

Soest over de schrijfster zelf, haar 

boeken en de context waarin Oeroeg 

verscheen. Martens gaat in discussie 

met het publiek over het boek. Wat 

vinden de aanwezigen van Oeroeg? 

Wat kan Oeroeg ons vandaag de dag 

nog vertellen? De avond begint om 

20.15 uur en kaarten kunnen worden 

gekocht bij Idea: www.ideasoest.nl.

De Film

In de bibliotheken is een tentoon-

stelling met foto’s over Nederlands-

Indië/Indonesië. Deze foto’s komen 

uit de verzameling van het Koninklijk 

Instituut voor Taal-, Land- en Volken-

kunde in Leiden. Ze geven een beeld 

van de tijd waarin Oeroeg speelde. 

Oeroeg is verfilmd in 1993 met in de 

hoofdrollen Rik Launspach en Martin 

Schwab. De film wordt vertoond in 

de Figi Bioscoop in Zeist op woens-

dag 18 november om 20.15 uur. Kaar-

ten kosten acht euro (RUM-leden 7 

euro). Reserveren kan onder nummer 

0090 – 3444934. 

Mannenleeskring

In de gemeente De Bilt zijn veel men-

sen actief bij een leeskring, waar boe-

ken besproken worden. Voor iedereen 

die op zoek is naar een leeskring, 

organiseren de bibliotheken een infor-

matiebijeenkomst. Tijdens deze bij-

eenkomst wordt informatie gegevens 

over het opzetten van een leeskring. 

Er worden praktische tips gegeven 

over de voorbereiding, het uitzoeken 

van de boeken en de boekbespre-

king. Ook de ondersteuning van de 

bibliotheek bij een leeskring wordt 

besproken. In de bibliotheek in Bilt-

hoven is op donderdag 19 november 

een informatiebijeenkomst van 10.00 

tot 12.00 uur. Leeskringen worden 

vooral bezocht door vrouwen, maar 

om mannen over de streep te halen, 

wordt er een leeskringbijeenkomst 

voor mannen georganiseerd. Deze 

vindt plaats in Bilthoven op dinsdag 

17 november van 10.00 tot 12.00 

uur. Gemengde leeskringen behoren 

ook tot de mogelijkheid, maar ‘man-

nen lezen doorgaans andere boeken 

dan vrouwen’, aldus Carla Heerschop 

contactpersoon bij bibliotheek Bilt-

hoven.

Nederland Leest Oeroeg
door Sylvia van der Laan

In de week van 23 oktober tot 20 november krijgen de leden van de openbare bibliotheken een boek cadeau. 

De landelijke campagne Nederland Leest heeft dit jaar gekozen voor Oeroeg van Hella Haasse. Rondom het 

thema van Oeroeg zijn veel activiteiten georganiseerd door de bibliotheken.

Mannen lezen andere boeken dan vrouwen.

‘De Bilt is de poort naar alle moois’
door Henk van de Bunt

De provincie Utrecht heeft de keuze gemaakt om de inrichting van het landelijk gebied te laten uitvoeren 

door het gebied zelf. De provincie (en het Rijk) bepalen de kaders en het beleid, het gebied neemt de 

verantwoording voor de uitvoering. Deze regio valt onder het gebied de Utrechtse Vecht en Weiden. Vrijdag 

2 oktober was er in het H.F. Witte Dorpshuis de tweede bijeenkomst in 2009 waar ook inwoners uit de 

gemeente De Bilt het woord voerden.

Teus Spelt: ‘De uitdaging is om te vechten voor een plek voor de landbouw’.

Evert van Voorst: ‘Binnen een straal van 10 km tref je hier alle landschappen 

aan die rijk is.



Tijdens Nederland Leest (23 oktober 

t/m 20 november 2009) organiseert 

Regiobibliotheek Utrecht Midden 

(de gezamenlijk optrekkende biblio-

theken van Bunnik, de Bilt, Soest en 

Zeist) bijeenkomsten voor mensen 

die geïnteresseerd zijn in deelname 

aan een leeskring. Onder deskun-

dige leiding en op een verrassende 

manier kan men erachter komen 

wat een leeskring doet, worden er 

allerlei tips en ideeën gegeven en 

ontdekt men gaandeweg u of men 

zich zou willen aansluiten bij een 

leeskring.

Nieuw dit jaar is een leeskring-

bijeenkomst speciaal voor man-

nen. Natuurlijk zijn er ook mannen 

geïnteresseerd in deelname aan een 

leeskring, maar ze willen zich vaak 

niet aan sluiten bij een groep die 

volledig uit vrouwen bestaat. Vindt 

u het leuk om samen met andere 

mannen een leeskring op te richten 

of wilt u een gemengde leeskring? 

Dan bent u van harte welkom op de 

leeskringbijeenkomst voor mannen. 

Vanzelfsprekend zijn mannen ook 

op de andere bijeenkomsten van 

harte welkom.

In Bibliotheek Bilthoven wordt 

zowel een mannenbijeenkomst als 

een ‘gewone’ bijeenkomst gehou-

den: De leeskringbijeenkomst voor 

mannen, onder leiding van neer-

landicus Jolande Hoogeveen is op 

dinsdag 17 november van 10.00 tot 

12.00 uur. De bijeenkomst (voor 

iedereen), onder leiding van lite-

ratuurdocent Henny Verheijden is 

twee dagen nadien op donderdag 19 

november, eveneens van 10.00 tot 

12.00 uur.

De bijeenkomsten zijn vooral 

bedoeld voor mensen die zich wil-

len aansluiten bij een leeskring of 

van plan zijn een leeskring op te 

richten. Deelname aan de leeskring-

bijeenkomst is gratis; graag van 

tevoren aanmelden in één van de 

bibliotheekvestigingen.

Wees er snel bij, want vol is vol! 

Voor informatie over het volledige 

activiteitenprogramma van Neder-

land Leest kan men terecht op de 

website van uw bibliotheek:

www.bibliotheekdebilt.nl. 

Drie gerenommeerde musici die hun 

sporen in de kamermuziek ruim-

schoots hebben verdiend, zijn sinds 

het begin van het seizoen 2005-2006 

een samenwerkingsverband aange-

gaan in het Haydn Trio. Dit trio 

bestaat uit fluitist Wout van den Berg, 

cellist Wouter Mijnders en pianist 

Arie Boers. Alle drie de leden van 

het Haydn Trio studeerden aan het 

Koninklijk Conservatorium te Den 

Haag.

Combinatie

De bijzondere combinatie van fluit, 

cello en piano vindt zijn oorsprong 

in de tweede helft van de achttiende 

eeuw. Voor deze combinatie is een 

respectabel aantal meesterwerken 

geschreven. Bijvoorbeeld door Haydn 

en Von Weber en later door Pierné, 

Martinu en Françaix. Het Haydn Trio 

heeft zich naar deze achttiende-eeuw-

se meester vernoemd. Haydn kan 

immers worden beschouwd als de 

grondlegger van muziek voor deze 

bezetting. De uitdaging voor de leden 

van het ensemble is onder andere 

gelegen in de programmering. De 

bezetting biedt ruimschoots de moge-

lijkheid tot het combineren van wer-

ken van de ‘bekende namen’ met 

minder bekend repertoire. Op deze 

manier biedt het trio steeds een voor 

elk publiek verrassende programme-

ring. Op het programma staan werken 

van Haydn, Martinu en von Weber.

Samenwerking

Dit concert wordt georganiseerd 

door het 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. Kaarten voor de voorstelling (à 

15 euro) zijn verkrijgbaar bij de admi-

nistratie 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.
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Ziekte treft Reflex
Dinsdag 27 oktober gingen de Maartensdijkse badmintonners op bezoek bij 

SV Irene in Bilthoven. Dit bezoek ging bijna niet door omdat Erik Duijvestein 

was geveld door griep en ook zijn beoogde remplaçant Marcel Janssen had 

last van het zelfde euvel. Dus maakte Jeroen van den Berg zijn debuut in de 

badmintoncompetitie als invaller voor de invaller. 

Dragana Boshuis was verhinderd; dus moesten Lida van de Bunt en Karin 

van den Berg gezamenlijk de klus klaren. BC Reflex werd hartelijk ontvangen 

door de gastheren/dames van SV Irene en in een gezellige sfeer werd er stevig 

door gebadmintond. Het gebrek aan routine in de competitie van de debutant 

speelde zeker een rol bij het verlies: 7-1, maar SV Irene was waarschijnlijk 

zonder dit feit toch ook een maatje te groot voor BC Reflex. Erwin Drenth 

wist de eer voor BC Reflex te redden door in een zeer spannende 3 setter te 

winnen van Ad van Gameren. Hopelijk is iedereen de volgende competitie-

ronde weer volledig hersteld.

Na de laatste thuiswedstrijd van het eerste team van de Westbroekse korf-

balvereniging DOS, werd het reclamebord van Bouwbedrijf Nagel onthuld. 

Egbert en Ineke Nagel waren op het kunstgrasveld van DOS aanwezig om 

te zien dat het bord een mooie plek aan de lange zijde van het veld heeft 

gekregen.

Sponsor Dos

Onlangs werd er bij korfbalvereniging DOS in Westbroek weer een nieuw 

reclamebord onthuld. Er hangen nu 35 reclameborden langs het fraaie 

kunstgrascomplex in Westbroek. Op de foto sponsor Cor Bouwman bij zijn 

eigen reclamebord.

Sponsor Dos
Klaverjassen

bij SVM
Aanstaande vrijdagavond 6 novem-

ber kunt u weer klaverjassen bij 

SVM. In de sfeervolle kantine van 

deze sportvereniging aan de Die-

renriem 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.

Gezocht
Heb je zin om bij dit gezellige team te komen voetballen bij de meiden van 

12 t/m 14 jaar in een voetbalmeiden team FC de Bilt.? Neem dan contact 

op met Jolanda, de trainster van het team, telefoon 06 52421933. Je kunt 

ook op dinsdagavond om 18.00 uur een keer vrijblijvend mee trainen om te 

ervaren of het iets voor je is. Er wordt getraind op het sportpark Weltevre-

den van FC de Bilt, kom gerust een keer langs. 

Er is nog behoefte aan 3 meiden dus misschien is het wel leuk als je samen 

met één of twee vriendinnen komt.

Spannend tot
de laatste minuut!

Het Heren 3 team van waterpoloclub Brandenburg moest zaterdag 31 

oktober spelen tegen ‘De Bron’ in Grootebroek in een bad met aan een 

zijde een hoogte van maar  1.5 meter Ondanks dit ging Brandenburg goed 

van start met in de eerste periode al 3 doelpunten van onder andere Owen 

Kolvoort en Wesley van Beelen. In de tweede periode kwam De Bron wat 

meer terug. Na 2 doelpunten van de Bron en 1 goal van Brandenburg was 

de stand na 2 periodes gekomen op 2-4. In de derde periode kwam de bron 

terug tot 4-4, dus werd het spannend in de laatste periode. Lang bleef het 

in de laatste periode gelijk, maar met wel de nodige kansen over en weer. 

2 minuten voor tijd er werd gescoord door Brandenburg. Dat brengt de 

eindstand op 4-5. 

De pupillen van Onder 13 B speelden afgelopen zaterdag een thuiswedstrijd 

tegen een ander Brandenburgteam, namelijk van Onder 13 A. Beide teams 

zijn in dezelfde poule ingedeeld, maar er is een duidelijk niveauverschil. 

Onder 13 B bestaat uit een gemengd team van ervaren en onervaren, jonge 

spelers: Marijn van Oorschot, Ouarda Tahiri, Pleun Ideler, Emilie de Jong, 

Inger Hanselaar, Casper Boks, Peter Hardeveld, Jan Stammes, dit keer 

aangevuld met Jorren Hanselaar. Onder 13 A bestaat uit ervaren en oudere 

spelers. Het was van het begin af aan een ongelijk strijd, maar Onder 13 

B verweerde zich kranig en heeft kans gezien nog drie keer te scoren. De 

eindstand was 3-17. Onder leiding van Arnold Witteveen leert Onder 13 B 

elke wedstrijd beter te spelen en houden ze er ook plezier in, want water-

polo is een leuke sport, zelfs als je verliest!

In 2009 is het 200 jaar geleden dat Haydn overleed. Dit jaar is dan ook uitgeroepen tot Haydn-jaar. Op 

zondag 8 november om 16.00 uur wordt in het Walter Maas Huis aan de Gerard Doulaan 21 te Bilthoven een 

kamermuziekconcert gegeven door het Haydn Trio.

Haydn Trio

Het Haydn Trio bestaat uit fluitist Wout van den Berg, cellist Wouter Mijnders 

en pianist Arie Boers.

Ook leeskring voor mannen
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(Sint) Maarten werd geboren in 316 

in Sabaria, in Hongarije. Zijn vader 

was een Romeinse militair, die  hoop-

te dat zijn zoon een echte soldaat 

zou worden. Daarom gaf hij hem de 

naam ‘Martinus’, naar de Romein-

se oorlogsgod Mars. Martinus werd 

inderdaad soldaat. Iedereen kent het 

verhaal dat hij op een dag zijn sol-

datenmantel in tweeën deelde en de 

helft een bedelaar gaf. 

Klooster

Minder bekend is dat hij al gauw daar-

na het leger uitging en zich terugtrok 

in een klooster bij Tours in Frankrijk. 

Dat werd opgemerkt door mensen 

in de omgeving en toen de bisschop 

van Tours stierf, trokken ze naar zijn 

kloostercel en namen hem mee naar 

de stad. Hij moest de nieuwe bisschop 

worden en niemand anders! 

Zo gebeurde het ook en hij kreeg 

grote faam in de wijde omgeving. 

Hij durfde het op te nemen tegen 

iedereen: tegen vreemde leraren in 

de omgeving, maar ook tegen vorsten 

ver weg. En steeds zette hij zich in 

voor de armen en zieken.

Geloof

Op een gegeven ogenblik is hij zelfs 

teruggereisd naar zijn geboorteplaats 

in Hongarije om serieus met zijn 

ouders te praten over zijn geloof. Zijn 

moeder liet zich door hem dopen: 

een beeld daarvan staat nu nog in 

die plaats. Hij is op 8 november 397 

gestorven, en op 11 november in 

Tours begraven. 

Binnen en buiten Europa is hij bekend 

en vereerd. Alleen al in Nederland 

zijn meer dan 90 plaatsen en kerken 

naar hem genoemd. Zo kennen wij 

in de gemeente de Bilt de Sint Maar-

tenskerk in Maartensdijk. 

Snoep

Voor veel kinderen is het verhaal 

van ‘de Mantel van Sint Maarten’ 

een reden om met een lampion op 11 

november a.s. op pad te gaan. Op veel 

plaatsen trekken ze langs de huizen en 

ontvangen - al zingend de Sint Maar-

tenliedjes - snoep, mandarijntjes e.a.; 

een herinnering aan de middeleeuwse 

bedeltocht van de armen [HvdB].

Sint Maartenoptocht op 11 november
Sinds 1995 kent Maartensdijk de traditie en wordt een grote Sint Maartenoptocht gehouden. 

Op 11 november a.s. (de eigenlijke dag) vertrekt dit keer om 18.30 uur de optocht bij de Ontmoetingskerk 

aan de Koningin Julianalaan en eindigt deze bij de Sint Maartenkerk aan de Nachtegaallaan. 

In de Sint Maartenkerk wordt iedereen - dus ook ouders met kleine kinderen - ontvangen met 

Sint Maartenliedjes, een verhaal over de heilige Sint Maarten en is er bij de uitgang een traktatie. 

Het bronzen beeld van kunstenaar Charles Weddepohl (1902-1976) stelt de 

lokale beschermheilige St. Maarten voor, die gezeten op een paard een stuk 

van zijn mantel afsnijdt voor een bedelaar. Het kunstwerk is in de tuin van de 

kerk geplaatst. 

Negen geroutineerde organisato-

ren buigen zich thuis bij mevrouw 

Henny van Engelen over de voort-

gang. Het is een goed op elkaar 

ingespeeld team. De leden zijn vanaf 

januari al elke maand een avond 

bijeen om de gebeurtenis in goede 

banen te leiden. Er valt heel wat te 

bespreken. Het gaat over vergun-

ningen, de verzekering, de route, de 

afspraken met politie en brandweer, 

de dagindeling, de geluidsboxen, de 

sponsering, de hoeveelheden ver-

snaperingen en nog veel meer. De 

zes mannen en drie vrouwen heb-

ben elk hun eigen taak en zien ook 

deze avond kans om binnen twee 

uur spijkers met koppen te slaan. 

Terwijl er tussendoor ook heel wat 

wordt gelachen. 

Prachtig feest

Aanspreekpunt Henny van Engelen 

vertelt dat burgemeester Gerritsen 

er een deel van de middag bij zal 

zijn en dat de Sint met een bijzonder 

entree eerst een bezoek zal bren-

gen aan Toutenburg en Dijckstate, 

want de ouderen worden natuurlijk 

niet over geslagen. Intussen zijn er 

voor de kinderen op het Maertens-

plein spelletjes. De poppenkast is er 

en gymnastiekvereniging Gymma 

geeft een dansuitvoering. Om 16.00 

uur komt de Sint uit Dijckstate. 

Om 17.00 uur start de optocht met 

de koets, de paarden en de veer-

tig zwarte Pieten. Kinderen krij-

gen een unieke speelse verlichting. 

Het muziekcorps de Roodneuzen 

uit Utrecht leidt de optocht, die tot 

18.00 uur duurt. Van kapper Hans 

horen we dat de schoentjesvul-actie 

er ook weer is. Het programma 

zal nog officieel worden bekend 

gemaakt. Dank zij de sponsors, het 

goed op elkaar ingespeelde orga-

nisatieteam en al die medewerkers 

wordt het weer een prachtig feest.

Sinterklaas komt weer naar Maartensdijk
door Kees Pijpers

Bij het plaatselijke Sint Nicolaas Organisatie Team is het bericht ontvangen dat de goede man 

zaterdagmiddag 21 november naar Maartensdijk zal komen. We zijn eens gaan luisteren 

naar de organisatoren, die al meer dan tien jaar voor de opvang, de begeleiding en het feest zorgen. 

Het ziet er weer veelbelovend uit.

Het organisatieteam: v.l.n.r. Henny van Engelen, Cindy van Engelen, Gerard 

van Laar, Rick de Heer, Jan Vermeer, Teunis van Yperen en (geknield) Jan 

Riemer. Alie Kuipers (ja, van de Primera) en Johan Westerhuis waren ver-

hinderd. 

Sinterklaas komt 
in Bilthoven

Zaterdag 21 november komt Sinterklaas met ongeveer 50 zwarte Pieten een 

bezoek brengen aan De Bilt en Bilthoven.

De dag van De Sint ziet er als volgt uit:

- Om 10.15 uur komt hij aan bij Gemeentehuis ‘Jagtlust’.

- Om 11.10 uur is hij op de Looydijk ter hoogte van Albert Heijn

- Om 11.25 uur op de Hessenweg

- Om 14.05 uur bezoekt hij de Planetenbaan

- Om 15.00 uur is hij op de Julianalaan en

- Om 15.40 uur is hij in de  Kwinkelier. 

Sinterklaasfeest
in Westbroek

Zaterdag zal de stoomboot in Nederland aanmeren,

en zal Sinterklaas met zijn zwarte Pieten in Schiedam arriveren.

Maar….. zaterdag 21 november komt hij op bezoek.

bij de kinderen in Westbroek. 

Om 13.00 uur staat de muziekverenging op Kerkdijk 42 

(bij van Keulen) klaar

om Sintliedjes te spelen voor de intocht van dit jaar.

Wanneer jullie er dan ook staan, 

komt de Sint om 13.15 uur aan. 

De zwarte Pieten zullen er natuurlijk ook bij zijn,

ze zorgen altijd voor veel plezier en pepernotengein. 

Met de fanfare, Sinterklaas en de Pieten gaan we naar 

het dorpshuis toe,

alle kinderen mogen mee naar binnen, ja ook je pa en moe.

Samen met pianist Leendert gaan we weer Sinterklaasliedjes zingen 

en gebeuren er vast weer gekke, leuke, onverwachte dingen!

Jullie krijgen vast de groeten van ‘Verrassingspiet’

en hij hoopt dat hij jullie 21 november allemaal ziet.

Leuke Sinterklaasactie 
bij cafetaria De Gram

Cafetaria De Gram aan de Kerkdijk in Westbroek houdt een leuke 

Sinterklaasactie. Alle kinderen t/m 12 jaar kunnen bij de cafetaria 

een kleurplaat ophalen. 

Ze kunnen kiezen uit vier verschillende. Als ze die thuis mooi hebben inge-

kleurd kunnen ze op woensdagmiddag 2 december tussen 13.00 en 17.00 

uur die plaat weer inleveren bij De Gram. Zwarte Piet is daar dan aanwezig 

en zal hem graag in ontvangst nemen. 

Hij heeft van de Sint een enorme hoeveelheid mooie cadeaus meegekregen. 

Voor ieder kind dat z’n ingekleurde plaat inlevert is er een mooi cadeau. 

Daaronder zijn auto’s, beertjes, spelletjes, knuffels en nog veel meer. De 

kinderen mogen zelf kiezen wat ze mee naar huis willen nemen. 

Vanaf heden kunnen de kinderen al in de cafetaria zien waar ze op 2 decem-

ber uit kunnen kiezen. En Piet heeft al gezegd dat hij dan ook een grote zak 

strooigoed bij zich heeft! [MN]

Cor de Gram heeft de kleurplaten en de cadeaus voor de Sinterklaasactie 

klaar staan.



Kleine kleur TV. Merk: 

Hagnavoz i.z.g.s. € 35,-. Tel. 

0346-212607

Gratis op te halen: Power Mac 

G3 met monitor, toetsenbord 

en muis e.a. toebehoren. meer 

info: 035-5771399

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

PERSONEEL AANGEBEN

Thuis KAPSTER Karine. 

Verven v.a. € 20,-. Tel. 0346-

211141

De Kleine Ambacht voor 

bouwkundig ONDERHOUD, 

timmer- en kluswerk, schilder-

werk binnen en buiten, 4 jaar 

garantie. Lid Vlok bedr. Tel. 

06-42417376

Avondje weg en oppas nodig? 

Meisje van 15 wil graag (in 

Groenekan) oppassen. Bel na 

17.00 uur 0346-213204

DIVERSEN

Nieuwe winterkapsels bij 

BETTY’S CORNER! Ook voor 

kleur en permanentbehandelin-

gen! Elke vrijdag en zaterdag 

in Maartensdijk. Bel voor info. 

of een afspraak: 06-33722022.

Zorg voor uw haar!

Gratis af te halen! 

PAARDENMEST, iedere 

gewenste hoeveelheid. We heb-

ben er bergen van. Stal Arends, 

Eikensteeg 11a, Maartensdijk. 

Tel 06-54753516

Boerderij ‘FORTZICHT’. De 

locatie voor een; vergadering, 

workshop, familiebijeenkomst 

of cursus! Voordorpsedijk 35, 

G’kan. Tel.: 030-2710913.
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4 WINTERBANDEN auto 

i.z.g.s. 195-65-15. Vraagpr. 

€ 100,-. Tel. 214065 of 

06-29506849

TV-MEUBEL klassiek met 

draaiplateau. Kleur donker 

kersen. Afmeting 95x80x50. 

€ 65,-. Tel. 06-20591436

BLADBLAZER nieuw in doos 

2450 watt. € 70,-. Tel. 0346-

214084

SENIORENBED + matras 

195x80 electrisch verstelbaar. 

€ 100,-. Tel. 0346-212536

SLAAPBANK 2-pers. midden 

blauw, amper gebruikt. € 75,-.

Bel na 18.00u 0346-213757

Nieuwe KLOOFMACHINE 3 

ton. € 150,-. Tel. 0346-214084

3 jonge witte KONIJNEN 

met blauwe oogjes, 6 weken 

oud. € 10,- per konijntje. Tel. 

06-11124376

Nieuwe looprekken vaste en 

inklapbare. € 25,-. Nieuwe in 

hoogte verstelbare wandelstok-

ken. € 10,-. Nieuwe toiletver-

hoger. € 45,-. Rollator. € 40,-.

Tel. 0346-211930

Verschillende soorten douche 

stoelen. € 50,-. Po-stoel. € 50,-.

Opklapbare toiletsteunen. Per 

stuk € 15,-. Tel. 0346-211930

Diverse handgrepen vanaf 

€ 5,-. Badplank. € 20,-. 4 

Bedverhogers samen € 20,-. 

Tel. 0346-211930

Skipak, kan voor jongen of 

meisje donkerblauw / l. blauw. 

Mt. 164 valt klein. € 15,-. 

i.z.g.s. Tel. 0346-211609

2 woonkamer hanglampen 

i.z.g.s. € 30,- en € 10,-. Glazen 

karaf met stolp en oor. € 10,-.

Tel. 214065 of 06-29506849

1 persoons hout ledikant 90x200 

met pocketvering. Matras 2 

x gebruikt i.z.g.s. € 50,-. Tel. 

214065 of 06-29506849

Te koop aangeboden

Nootjes

* Komt uw nootje in aanmerking voor gratis plaatsing, dan mag deze per mail aan-

geleverd worden. 

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.

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 De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461

Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22

Westbroek Cafetaria-IJssalon De Gram, Kerkdijk 3

Hollandsche Rading Groenrijk, Tolakkerweg 138 

Naam .........................................................................................................................................

Adres ....................................................  PC/Plaats ............................................................

Tel .............................................. Bedrag ................................  Voldaan ...........................

Hoveniersbedijf Boomkwekerij D. van 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

Outlet Vloerbedekking tegen bodemprijzen

Maartensdijk  06 30186342 

www.mevoshop.nl

Personeel aangeboden

Diversen

Te koop gevraagd Nootjes per e-mail*

Adverteren in 

De Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan 0346 21 19 92

J.V.V. Glasbewassing
Net werkende glazenwasser.

Wassen, zemen en houtwerk.

Tevens reinigen dakgoten en al uw vloeren.

Tel. 06 - 24 99 63 31

De Vierklank breidt uit. Het best gelezen huis-aan-huisblad komt 
vanaf oktober ook in De Bilt en Bilthoven.

Kom ons team versterken. Haal een frisse neus op woensdag-
middag. Vul je zakgeld aan en bezorg De Vierklank bij jou in de 
buurt. De kranten worden bij je thuis aangeleverd.

Geef je nu op! Bel 0346 211992 of mail naar info@vierklank.nl

Geschikt voor jongeren tot 65+

De Vierklank
Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan
www.vierklank.nl

Stuur een mail of bel.Nieuws / Agenda / Informatie / 
Kanaal 45 / www.rtvdebilt.nl

1 meter spelletjes

De C1000 in Maartensdijk heeft de afgelopen periode 

meegedaan aan een actie van het kauwgommerk 

Stimorol. Iedereen die deze kauwgom kocht en de 

kassabon inleverde kon de gelukkige prijswinnaar 

worden. Zestig bonnen werden ingeleverd. De 

familie W. Kok van de Prinses Marijkelaan was 

de gelukkige winnaar en mocht afgelopen week de 

prijs in ontvangst nemen [MD]. 

Nog plaats op EHBO-cursus
Er zijn nog een paar plaatsen vrij bij de EHBO 

cursus die op 4 november van start gaat. De cursus 

duurt 15 avonden inclusief een examen. De kosten 

bedragen 275 euro. (Nieuwe) vrijwilligers van het 

Rode Kruis krijgen korting. Aanmelden kan op 

4 november ter plekke: om 19.30 uur in het Rode 

Kruis gebouw, St Laurensweg 13 in De Bilt.

Bijeenkomst fotoclub
Op maandag 9 november heeft de fotoclub Bilt-

hoven een bijeenkomst. Er is dan een eigenwerk 

avond. Ieder lid kan fotowerk meenemen in kleur 

en zwart wit voor op het bord ter beoordeling. De 

bijeenkomst zal worden gehouden in het H.F.Witte 

Centrum, Henri Dunantplein 4 te Bilthoven. De 

avond begint om 20.00 uur. Inlichtingen over de 

fotoclub: tel. 0346 213363 

Spelletjesmiddag
in Sojos

Op woensdag 11 november is er weer een spelle-

tjesmiddag is Sojos. Die dag is het Sint Maarten en 

daarom staat ook deze spelletjesmiddag helemaal in 

het teken daarvan. Kinderen van 6 t/m 12 jaar zijn 

tussen 14.00 en 16.00 uur weer van harte welkom! 

De spelletjesmiddag is zoals gewoonlijk gratis. 

Meer informatie is te vinden op de website van 

Sojos: www.freewebs.com/sojos1 

Brandweerharmonie
betrekt iedereen erbij

De Vrijwillige Brandweerharmonie Bilthoven pre-

senteerde op 31 oktober in Het Nieuwe Lyceum in 

Bilthoven het concert ‘Music 4 All’. De drukbezochte 

avond zat vol verrassingen. Bezoekers, waaronder 

burgemeester Arjen Gerritsen, konden tijdens de 

levendige interactieve show behalve luisteren en 

kijken, ook zelf meedoen. ‘Music 4 All’ was heel 

gevarieerd en verrassend. Sketches die onverwacht 

begonnen en op wisselende plaatsen in de zaal werden 

opgevoerd, dansen met kinderen en natuurlijk veel 

muziek van de Brandweerharmonie. Het werd een 

ontspannen avond waar muziek en gezelligheid hand 

in hand gingen. [GG]

Een van de vele optredens van de Brandweerharmonie.
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Het dames 1 team van Amstelveen 

Heemraad is blijkbaar niet gewoon 

op zaterdag om 10.00 uur tegen een 

tegenstander te moeten aantreden, 

want het aanvangsuur werd badine-

rend door de bezoeksters ‘pupillen-

tijd’ genoemd. Het werd echter wel 

een ongekend spannende en gelijkop-

gaande titanenstrijd. 

Vroeg

Mogelijk door dit vroege aanvangs-

uur was de Amstelveense verdedi-

ging van meet af aan niet direct alert 

genoeg bij het goed wegdraaien en 

direct schieten van de spits van SVM 

en de van richting veranderde bal 

plofte al snel achter Amstelveense 

keepster in het doel (1-0). Wakker 

geschrokken stelde Amstelveen snel 

orde op zaken door feller de duels 

in te gaan en SVM terug te dringen 

op eigen helft. Na goed aandringen 

bogen de bezoeksters met twee prach-

tige afstandschoten over de lange 

SVM-keepster heen in de kruising 

de stand om in een voorsprong (1-2). 

SVM schakelde daarna weer een 

tandje bij, waren op hun beurt weer 

twee keer succesvol en liepen uit tot 

3-2. SVM dacht met deze stand de 

rust te kunnen ingaan, maar voordat 

ze uitgejuicht waren sneed Amstel-

veen direct vanaf de aftrap met een 

flitsend snelle aanval de verbijsterde 

SVM verdediging uiteen en konden 

de teams met 3-3 de kleedkamers 

voor de welverdiende rust opzoeken. 

Gewaagd

Na de rust bleven de teams lang 

aan elkaar gewaagd, totdat bij een 

veelbelovende aanval een Amstel-

veenaanvalster alleen nog door de 

Maartensdijkse doelvrouwe gestopt 

kon worden door haar onreglementair 

neer te leggen binnen het strafschop-

gebied. De terecht toegekende straf-

schop werd onberispelijk verzilverd 

(3-4). Maar ook nu trok SVM weer 

het initiatief naar zich toe en scoorde 

niet lang daarna weer de gelijkmaker 

4-4. Het heen en weer golvende spel 

met hachelijke momenten voor beide 

doelen werd uiteindelijk in de laatste 

10 minuten alsnog beslist in het voor-

deel van Amstelveen, dat de laatste 

twee kansen na prima aandringen af 

doeltreffend wist te benutten en daar-

door een 4-6 overwinning behaalde 

op een sportieve tegenstander onder 

leiding van een prima fluitende ver-

enigingsscheidsrechter van SVM. 

Stand

Na deze wedstrijd voert Zuidvogels 

(6-13) de ranglijst aan, gevolgd door 

SVM Dames (5-12), met Amstelveen 

Heemraad Dames op de derde plek 

(5-11). Zaterdag 7 november wordt 

deze spannende competitie vervolgd 

met een uitwedstrijd om 13.15 uur 

tegen het altijd lastige Benschop, dat 

met 11 punten uit zes wedstrijden 

keurig vierde staat.

SVM Dames verliezen topwedstrijd
Amstelveen Heemraad Dames 1 heeft het afgelopen weekeinde de spannende voetbalkraker tegen koploper 

SVM in Maartensdijk met 6-4 gewonnen. In verliespunten zijn de Maartensdijkse dames nog wel 

lijstaanvoerder, maar het Huizense Zuidvogels voert deze spannende competitie thans aan.

Het wakker geschudde SVM kreeg veel beter greep op 

het middenveld. Uit een van de gevaarlijke aanvallen 

werd een van de spitsen binnen het beroemde straf-

schop gebied gevloerd. De toegekende strafschop werd 

door de licht geblesseerde Kevin van Dronkelaar prima 

inschoten 1-1. Hierdoor kreeg SVM vleugels en zette 

vlak voor de theepauze de voorsprong op het blauwe 

scoringsbord.De soms ongrijpbare vleugelspits Mike 

soef soef de Kok tekende hiervoor.

Brede selectie

Na de theepauze een veel sterker SVM dat snel via een 

snelle combinatie de 3-1 binnen tikte door Tom Jansen. 

VSC was de greep op de wedstrijd nu helemaal kwijt. 

Door de vele gele kaarten,die er bij VSC vielen kan na 

zo kleine 25 minuten een van hun spelers na 2 x geel ver-

trekken. De SVM brigade bouwde met onder weer zeer 

goed invallende Jorgen Straalman de voorsprong verder 

uit: 4-1.Dat SVM over een brede selectie beschikt is de 

vele toeschouwers al eerder opgevallen.

Goudhaantje

Coach van Dronkelaar wisselde Roy Wijman en Roel 

van Dijk scoorde door goed combinatiespel de 5-1.

Goudhaantke Mike de Kok zorgde zelf voor de 6-1 

en het met 10 man spelende VSC scoorde door wat te 

gemakkelijk verdedigen nog tegen 6-2. De ervaren ver-

dediger Rick Lith liep nog een onnodige gele kaart op en 

SVM kreeg nog vele kansen voor een monsterscore. Dat 

bleef beperkt tot de 7-2 van Mike de Kok. 

Al met al deed SVM goede zaken doordat enkele con-

currenten punten verspeelde. De eerstkomende thuis-

wedstrijd is op 7 november om 14.30 uur tegen het op 

dit moment goed spelende HMS.

SVM verslaat rode lantaarndrager
Coach Wout van Dronkelaar had er in de wedstrijdbespreking nog op gewezen: ‘Begin scherp en zet de 

tegenstander onder druk’. Tot verbazing van de vele toeschouwers startte de in een prachtig nieuw tenue 

gestoken spelers met name de achterhoede te slap en tot verbazing van iedereen kwam VSC via een mooi 

lobje en onhoudbaar voor Dominic Jansen op een 1-0 voorsprong.

Doordat de spelverdeling bij Salvo 

deze wedstrijd moest worden over-

genomen door aanvalster Femke 

Dijkstra was de uitslag niet te voor-

spellen. Gelukkig speelde zij een zeer 

verdienstelijke en puike wedstrijd. Het 

team hielp haar om goed in de wed-

strijd te groeien door prima service- 

en rallypasses af te leveren. Daardoor 

groeide het wederzijds vertrouwen 

tussen de speelsters en spelverdeel-

ster snel.. De ploeg stond als een echt 

team en speelde een prima wedstrijd. 

In de 1e set was Salvo overduidelijk 

de sterkste. Aanvallend en verdedi-

gend speelden de dames heel goed 

en degelijk. De set werd gewonen 

met 14-25. De 2e set bood Oberon 

meer weerstand. Salvo speelde wat 

slordiger en de tegenstander had wat 

gelukjes met in en uit ballen. De set 

ging op het nippertje naar Salvo met 

24-26. De 3e set was het weer Salvo 

dat de klok sloeg. De degelijkheid 

en stabiliteit in alle spelonderdelen 

was weer terug wat resulteerde in 

een 17-25 setwinst. De 4e set pakte 

Oberon zich weer bij elkaar en er 

ontstond een spannende set waarin 

de strijd lang gelijk op ging. Stefanie 

van Ginkel maakte uiteindelijk het 

verschil. Zij sloeg de set binnen met 

26-28. Een mooie 0-4 overwinning. 

De komende Bekerwedstrijd, medio 

nov., speelt Salvo thuis ook tegen 

hetzelfde team van Oberon.

Heren 

Het herenteam speelde op dinsdag in 

De Vierstee zijn verplaatste competi-

tiewedstrijd tegen Almere Haven uit 

Almere. In het begin van de eerste 

set liet Salvo een variatie van aanval-

len zien waar Almere Haven geen 

antwoord op had. Het was jammer 

dat Salvo dit niet de gehele set kon 

volhouden. Aan het einde van de set 

werd het spel wat slordiger en verloor 

Salvo met 23-25. De tweede set ont-

stond eenzelfde beeld waarin Salvo 

het betere van het spel had maar niet 

echt door kon drukken. Onder grote 

druk wist Salvo deze set toch naar 

zich toe te trekken met 28-26 mede 

door een beslissend blok van Argo 

Burger. In de derde set wist Almere 

Haven alleen tot 5-3 Salvo bij te 

houden. Maar door een servicereeks 

van Inico Veringa liep Salvo snel uit 

en haalde de set binnen met 25-15. 

In de vierde ging Salvo op de inge-

slagen weg verder. Deze keer wist 

Almere Haven tot 7-9 bij te blijven. 

Toen volgde er een formidabele ser-

vicereeks van Sander Harmsen die 

zes servicepunten op rij sloeg. De 

tegenstander probeerde nog wel aan 

te haken maar na een verwoestend 

punt van Peter Hegeman en een ser-

viceserie van Adri Laarman die ook 

6 services binnen sloeg liep Salvo 

gemakkelijk uit naar 25-16 en waren 

de 4 punten voor Salvo binnen.

Salvoteams zegevieren opnieuw 
Zowel de dames als de heren van volleybalvereniging Salvo wisten hun kopposities te handhaven 

door hun uitwedstrijden van Oberon en Allvo te winnen. De ambities worden tot op heden 

door beide teams geheel waargemaakt.

Sportagenda
Hockey

8/11 - 14.45u SCHC - Hurley (H)

Voetbal

6/11 - 14.30u SVM - HMS

7/11 - 15.00u FC de Bilt - Abcoude

Zwemfestijn

De Schoolsportcommissie De Bilt heeft afgelopen week de eerste van twee 

zwemfestijnen georganiseerd. Zestien basisscholen nemen deel aan dit 

jaarlijkse evenement. In totaal zullen 425 leerlingen van basisschoolgroep 

7 strijden om de hoogste plaats. Daartoe moet iedere deelnemer 25 meter 

school -, rug - en vrijeslag afleggen en meedoen aan de estafette en hin-

dernisbaan. Woensdag 28 oktober streden zes scholen: de leerlingen van 

de Patioschool zetten gemiddeld de beste tijd neer. Woensdag 4 november 

nemen de overige 10 scholen deel aan dit zwemfestijn [MD].

Postcode loterij
trakteert op ijs in De Bilt
Alle deelnemers, waarvan het lotnummer begint met wijkcode 3731 winnen 

een ijsbeker. Iedereen die meespeelde in de trekking van september wint 

met elk deelnemend lot een beker Ben & Jerry’s ijs. 

Het gaat in dit geval om 1.707 loten. Alle winnaars met wijkcode 3731 heb-

ben een coupon ontvangen waarmee ze hun prijs kunnen ophalen bij Esso 

de Rooij aan de Hessenweg 6-10 in De Bilt van zaterdag 31 oktober tot en 

met zondag 15 november 2009. 

Vijftig procent van elk meespelend lot in de Nationale Postcode Loterij is 

bestemd voor projecten in de samenleving. Dankzij 2,5 miljoen deelnemers 

aan de Postcode Loterij in 2008 wordt een recordbedrag van ruim 244 

miljoen euro verdeeld over meer dan 57 goededoelenorganisaties. Deze 

organisaties zijn werkzaam op het gebied van mens en natuur in Nederland 

en daarbuiten. 

Ook Ben & Jerry’s laat al jarenlang een sociaal gezicht zien door continu 

initiatieven te ontwikkelen om de wereld te verbeteren. Zoals bijvoor-

beeld het Climate Change College dat door Ben & Jerry’s en het Wereld 

Natuur Fonds is opgericht. Jonge mensen worden daar opgeleid tot Climate 

Ambassadeurs.

Puurzang in Schutsmantel
Zondag 8 november treedt in de Bechstein Zaal in wooncentrum Schuts-

mantel, Gregoriuslaan 35 te Bilthoven het koor Puurzang op. Puur Zang zal 

een gemengd programma van Gregoriaans, klassiek, romantiek, musical en 

Jiddisch ten gehore brengen. 

M.m.v. Suzanne Heezen; saxofoon, Bert Kraan; orgel, Maria de Boer; 

piano, Linda van Dijk; alt en Petra le Large; sopraan. De aanvang is 14.30 

uur en de entreekosten zijn 7,50 euro.



Het boek telt 160 pagina's en beschrijft 

wat een mens meemaakt die voor 

korte tijd is uitgeschakeld. De ellende 

is te overzien, de kans op genezing 

is aanwezig, de herstelperiode duurt 

niet langer dan drie maanden, kortom: 

een gecompliceerde polsbreuk is niets 

vergeleken bij andere aandoeningen. 

En toch heeft zo'n breuk grote impact, 

want het leven staat met één harde 

klap op zijn kop. Alles valt stil. De 

meest normale handelingen zijn even 

onmogelijk en niet langer vanzelf-

sprekend. Tanden poetsen, douchen, 

afdrogen, aankleden, brood klaarma-

ken, schoenen aantrekken: bij alles is 

de hulp van de ander nodig. Leo Fijen 

voelde zich in die periode hulpeloos 

en kwetsbaar en werd van iemand, die 

tien ballen tegelijk in de lucht houdt, 

even helemaal niemand. 

Durven

Over die totale verandering in korte 

tijd gaat het boek. Wat doet een 

mens dan? Wat kan een mens doen 

die afhankelijk wordt van anderen? 

Want afhankelijkheid is geen popu-

lair woord in een wereld die nog 

steeds gelooft in de maakbaarheid. 

En even was er in het leven van Fijen 

niets maakbaar. Daarom kon hij niets 

anders doen dan anderen tot last zijn. 

Dat is een belangrijke les uit zijn 

boek. 'We moeten weer leren elkaar 

tot last te zijn', zo zegt en schrijft 

de Maartensdijker. 'Pas als we de 

ander vragen om te helpen en durven 

tot last te zijn, kunnen mensen elkaar 

naderen en ontstaat er verbonden-

heid. Verbondenheid met de ander, 

met jezelf en met God', zo heeft Fijen 

ervaren in de eerste maanden van dit 

jaar.

Goedheid

Hij voelde zich kwetsbaar en hulpe-

loos, maar ontdekte toen een andere 

kant van afhankelijkheid. Hij mocht 

ervaren dat naasten en vrienden voor 

hem klaar stonden en hem omringden 

met goedheid. 'Dat voelde als een 

genade, een geschenk dat voor niets 

gegeven wordt. Ik leefde daar toen 

van, ik wil dat nu doorgeven. Ik ben 

niets zonder de ander, ik leef van de 

barmhartigheid van mijn naasten en 

van God', zo heb ik geleerd in deze 

maanden. Maar om dat geschenk te 

kunnen ontvangen, moest de auteur 

wel op de knieën: 'Ik kon niets, zat 

op het nulpunt van mijn zwakheid en 

moest eigenlijk weer worden als een 

kind dat zich overgeeft aan de ander, 

dat durft los te laten en zich toe te 

vertrouwen. In het ziekenhuis werd 

dat misschien wel het best gesymboli-

seerd door een gebeurtenis op de zon-

dag. Ik was al een dag in het zieken-

huis en nog steeds niet gewassen. Er 

was geen andere keus dan de zuster te 

vragen of ze me wilde helpen. Daar 

stond ik dan in mijn kwetsbaarheid. 

Er was toen geen andere shampoo 

dan babyshampoo. Ik vond dat een 

prachtig beeld. Ik was afhankelijk 

als man van 54 jaar en moest als een 

baby worden om geholpen te kunnen 

worden door de ander', aldus Fijen in 

zijn boek dat vol zit met deze concrete 

voorbeelden van afhankelijkheid.

Hart onder de riem

De Maartensdijker beseft heel goed 

dat afhankelijkheid een leven lang 

andere offers vraagt en door niemand 

gezocht wordt. Maar hij wil met zijn 

boek al die mensen die korte tijd zijn 

uitgeschakeld een hart onder de riem 

steken en wijzen op de andere kant 

van afhankelijkheid. De wijsheid, die 

Fijen de afgelopen jaren heeft geleerd 

in de kloosters, blijkt dan van grote 

waarde en komt geregeld terug in de 

verhalen. Zelf laat hij meer dan ooit 

in zijn hart kijken en toont hij zijn 

kwetsbare kant.
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De Planetenbaan, al vijftig jaar open

is een centrum waar je lekker kan lopen 

er was een groot feest

en wie daar is geweest

weet dat je er van alles kan kopen

Guus Geebel Limerick

Problemen met thuiszorg?
Door veranderingen in de organisatie van de thuiszorg zullen er waar-

schijnlijk de komende weken flinke problemen kunnen gaan ontstaan in de 

gemeente De Bilt. Sommige mensen krijgen tijdelijk geen hulp meer, of van 

iemand anders of op andere tijden dan ze gewend zijn. 

Bij klachten is het verstandig om contact op te nemen met het Zorgloket 

van de gemeente. Maar de Wmo Advies Raad, die de klanten in De Bilt 

vertegenwoordigt, wil graag op de hoogte zijn van wat er speelt. Dus de 

Wmo Advies Raad verzoekt de mensen die tegen problemen aanlopen waar 

een oplossing voor moet komen, om deze te melden op het forum van de 

website www.WmoAdviesraadDeBilt.nl. Telefonisch kunnen cliënten hun 

ervaringen kwijt bij contactpersoon van de Wmo Advies Raad, mevrouw 

Gerda Steenbakkers, telefoon (030) 2280231.

‘Paysage en midi’ van kunstenaar Brauck.

'Man onderuit, lessen in afhankelijkheid'
Maartensdijker Leo Fijen schrijft nieuw boek over afhankelijkheid na val op ijs

door Henk van de Bunt

Met een harde val op het ijs wordt alles anders. Een gecompliceerde polsbreuk maakt Maartensdijker Leo 

Fijen begin van dit jaar totaal afhankelijk. Tien weken lang is hij aangewezen op de hulp van anderen. 

Daarover schreef hij een nieuw boek dat onder de titel 'Man onderuit, lessen in afhankelijkheid' vanaf 

4 november in de winkel ligt en bij de Primera in Maartensdijk voor de speciale prijs van tien euro te koop is.

'Man onderuit, lessen in afhankelijk-

heid', 160 pagina, voor tien euro te 

koop bij de Primera. Uitgave van Ten 

Have.

Leo Fijen voelde zich met een gecompliceerde polsbreuk kwetsbaar en 

hulpeloos, maar ontdekte toen een andere kant van afhankelijkheid.

Wereldwijd zijn er ongeveer 50 miljoen mensen met epilepsie. Voor Neder-

land betekent dit dat van elke 150 Nederlanders er 1 epilepsie heeft. 

Epilepsie is na de hersenbloeding en het herseninfarct de meest voorkomen-

de neurologische aandoening van de hersenen. Bij kinderen is het zelfs de 

meest voorkomende neurologische aandoening. Epilepsie is waarschijnlijk 

zo oud als de mensheid zelf. Toch weten veel mensen maar weinig van deze 

aandoening en doen soms misverstanden de ronde. Daarom organiseert apo-

theek Maertensplein hierover - niet alleen voor epilepsiepatiënten - een gratis 

informatiebijeenkomst. Koffie of thee staan klaar op donderdag 12 november 

in Dijckstate om 19.30 uur aan het Maertensplein 98 te Maartensdijk. Aan-

melden kan via nummer 0346 210605 

Informatiebijeenkomst
over epilepsie

Ten bate van Demeter
Op 24 oktober jl. opende wethouder 

Herman Mittendorff in het pand 

Hessenweg 111 te De Bilt de ver-

koopexpositie van schilderijen en 

beelden. Een deel van de opbrengst 

is bestemd voor hospice Demeter 

gaat. Inmiddels hebben organisa-

toren Wil en Gerard Ekelenkamp 

veel bezoekers mogen verwelkomen 

met enthousiaste en lovende reacties 

over de kwaliteit en de diversiteit 

van de tentoongestelde collectie als 

over het charitatieve karakter van de 

expositie.

De expositie loopt tot 1 januari 

2010 en de expositieruimte is elke 

donderdag van 12.00 tot 1800 uur; 

elke vrijdag van 12.00 tot 21.00 uur 

en elke zaterdag van 11.00 tot 17.00 

uur geopend.

In de gemeenteraadsvergadering van 

februari dit jaar constateerde burge-

meester Gerritsen dat er veel vra-

gen waren ingediend die ambtelijk of 

bestuurlijk beantwoord hadden kun-

nen worden. Hij verzocht toen om 

enige restrictie bij de leden van de 

raad bij het stellen van vragen, omdat 

er nogal wat mensen aan de slag moe-

ten om die vragen te beantwoorden. 

Op de agenda van de gemeenteraads-

vergadering van 29 oktober stonden 

weer acht vragen van raadsleden. 

Twee daarvan werden naar het betref-

fende agendapunt doorverwezen en 

er werd een spreektijdbeperking inge-

last voor het vragenuurtje. 

De volle publieke tribune was voor-

namelijk bezet door belangstellenden 

die voor het vervolgtraject van de 

bunker op Larenstein waren geko-

men. Zij moesten eerst de beantwoor-

ding van de vragen afwachten, die 

veertig minuten in beslag nam. 

Misschien kan de gemeenteraad een 

voorbeeld aan veel andere gemeenten 

nemen en los van de plenaire verga-

dering een apart vragenuurtje instel-

len. [GG]

Vragenuurtje neemt weer veel tijd in beslag

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Do.
12-11

Woe.
11-11

Vrij.
13-11

9,95Do.
5-11

Woe.
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Vrij.
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Geconfijte eendenbout

met ratatouille

of

Gevulde forel

Wildzwijngoulash

met stoofpeertje

of

Kipsaté met frietjes
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