
Gerritsen noemt in zijn inleiding een 
aantal hindernissen die in de aan-
loop naar dit moment plaatsvonden. 
‘We hebben van alles meegemaakt. 
Bestemmingsplannen die onderuit 
gingen, ontevreden burgers, de poli-
tiek die dan weer wel, dan weer niet 
bepaalde nuances wilde aanbrengen 
en een mislukte sloop van de bun-
ker. Eindelijk hebben we het moment 
bereikt waarop we de eerste kavels 

kunnen uitgeven aan ondernemers die 
zich op Larenstein gaan vestigen.’ 

Belangrijk moment
‘Voor de gemeente is dit een ontzet-
tend belangrijk moment. Belangrijk 
omdat het niet alleen gaat om het 
ontwikkelen van een bedrijventerrein, 
maar ook omdat een aantal locaties 
wordt verlaten die dan tot herontwik-
keling gaan komen.’ Gerritsen hoopt 

dat nu gauw de eerste schop de grond 
ingaat. ‘Dit is papierwerk maar het 
gaat erom dat de stenen gestapeld 
worden en dat mensen kunnen gaan 
werken op Larenstein. We zijn nog 
niet zover dat we daar al echt bedrij-
vigheid gaan hebben. Er zal daarom 
nog wel enige tijd een bouwbord 
blijven staan.’ Als aandenken aan dit 
moment krijgen de eerste onderteke-
naars een miniatuur bouwbord van 
Larenstein. De burgemeester wenst 

de ondernemers succes en hij verge-
lijkt hen met de pioniers in de IJssel-
meerpolders. 

Wethouder Ditewig herinnert zich dat 
hij dertien jaar geleden als wethou-
der naar de toenmalige Staatssecre-
taris Gmelich Meijling ging om over 
het MOB-terrein te spreken als plek 
voor een toekomstig bedrijventerrein. 
‘Vanuit defensie was alle medewer-

king en later ook van de provincie. 
Nu is het zover en we maken er een 
toppark van. Van de overblijvende 
locaties willen we ook toplocaties 
maken.’

Kwaliteitsverbetering
Peter van Marcus is voorzitter van de 
Stichting Bedrijventerrein De Bilt. 
Hij feliciteert het college en de onder-
nemers met dit moment. ‘We hebben 
ruim tien jaar geleden de krachten 
gebundeld en een stichting opge-
richt. Er zijn heel veel uren met het 
gemeentebestuur gesproken. ‘Geluk-
kig was het met elkaar en niet tegen 
elkaar. Het gemeentebestuur heeft er 
de laatste tijd flink de schouders 
onder gezet, zodat vandaag een aantal 
ondernemers het koopcontract kun-
nen tekenen.’ Van Markus is ervan 
overtuigd dat zowel ondernemers als 
bewoners de enorme kwaliteitsverbe-
tering gaan merken.

Ondertekening
Voor de gemeente ondertekenden 
burgemeester Gerritsen en wethou-

der Ditewig. Voor het bedrijf A-qua-
draat waren dat A.Verhoef en A. de 
Booij. Voor Th. J. van Doorn Holding 
BV, de heer J. van Doorn. Voor Tri-
ple Audio/Triple Allesgoed BV, de 
heren L. Reijnders en M. Reinalda 
en voor de Vereniging van Eigenaars 
Bedrijfsverzamelgebouw(en) Laren-
stein, de heren Bob Huussen (voorzit-

ter), Bert van Zanten (secretaris) en 
Philip Somers (penningmeester). In 
het Bedrijfsverzamelgebouw komen 
B. Huussen Holding B.V, Maatschap 
Krul van Zanten, Aannemersbedrijf 
12 januari, Philip Somers Siersmid, 
Q-Vignes Wijnimport, Rahus Beheer 
B.V. en de VOF A. van Oostenbrug-
gen.
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Openingstijden:
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zaterdag  10.00 - 14.00 uur
Tel.:  0346-210605

OOK BEZORGSERVICE

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

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

Maertensplein 24, 0346 - 21 13 90

Eerste contracten Bedrijvenpark
Larenstein getekend

door Guus Geebel

‘Voor u staat een apetrotse burgemeester, omdat we eindelijk na zoveel jaren de eerste kavels uitgeven op 
Larenstein’, Burgemeester Gerritsen zei dit op donderdag 11 december in de oude raadzaal in Jagtlust ter 

gelegenheid van de ondertekening van de eerste koopcontracten van kavels
op het noordelijk deel van dit bedrijvenpark.

Burgemeester Gerritsen en wethouder Ditewig krijgen de eerste koop-
contracten te ondertekenen.

Voorzitter Peter van Marcus van de 
Stichting Bedrijventerrein De Bilt.

Een groepsfoto van de ondertekenaars (Foto: Hans Niezen, Amersfoort).
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P .K.N . - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk

21 december - 9.30 uur en

Kapel H ollandsche R ading

21 december - 11.00 uur 

Ds. R. Veenstra

St. Maartenskerk Maartensdijk

21 december - 10.00 uur

Woord- en C ommunieviering,

Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

21 december - 10.30 uur

Drs. J. Bouma, Bilthoven

P .K.N . - H erv. Kerk Groenekan

21 december - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C . Hoogerwerf

H ersteld H ervormde Kerk 

Groenekan

Groenekanseweg 32 

(De Nijepoortschool)

21 december - 10.30  en 18.00 uur

Eerw. Hr. E. van Baren, Vriezenveen

N ed. Ger. Kerk Westbroek

21 december - 10.00 uur

Ds. W.D. Onta, Bunschoten

21 december- 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P .K.N . - H erv. Kerk Westbroek

21 december - 10.00 uur

Ds. M.A. Kuyt , Huizen

21 december - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P .K.N . - H erv. Kerk 

Lage Vuursche 

21 december - 10.00 uur

Ds. L. Kruijmer, Veenendaal

21 december - 18.30 uur

Ds. G. Wassinkmaat, Hoevelaken
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Geboren
8 december 2008

R olinda
Dochter van Gerrit en Marieke 

van Ettekoven
Pr. Bernhardlaan 64

Maartensdijk

U nicefkraam
Zaterdag 20 december a.s. staat de U nicefkraam weer in de hal van Dijck-
state aan het Maertensplein in Maartensdijk. Van 10.00 tot 16.00 uur is er 
gelegenheid Kerst- of wenskaarten en andere cadeauartikelen te verkrijgen. 
Deze artikelen zijn ook aan het huisadres Gruttolaan 26 te Maartensdijk op 
voorraad. Tel. info 0346 211401 t.n.v. Dilia en Henk W. van de Bunt.

Volkskerstzang in Westbroek
Op zaterdag 20 december 2008 vindt de jaarlijkse Volkskerstzang plaats in 
de Grote Kerk van Westbroek. Tijdens deze dienst, die om 19.30 begint, 
kan men de bekende kerstliederen (mee-)zingen en luisteren naar declama-
ties en het kerstevangelie. Medewerking wordt verleend door het gospel-
koor ‘Sparks of Joy’ , muziekvereniging ‘Vriendenkring’ en kinderen van 
basisschool ' t Kompas.

Volkskerstzang in Maartensdijk
Maandag 22 december 2008 zal in R.K. St. Maartenkerk aan de Nachte-
gaallaan in Maartensdijk voor de 41ste keer de Volkskerstzang gehouden 
worden. Als het weer het toelaat zal een koperensemble van Kunst & 
Genoegen buiten, verwarmd door vuurkorven en omringd door kaarslicht, 
de bezoekers muzikaal welkom heten vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur begint 
de Volkskerstzang. 

Al 41 jaar komen mensen, waaronder velen die normaal gesproken niet of 
nauwelijks in een kerk komen op de Volkskerstzang in Maartensdijk af. In 
een warme en een mooi in kerstsfeer aangeklede kerk kunnen bezoekers de 
traditionele kerstliederen uit volle borst en soms ook ingetogen meezingen. 
Naast het zingen door de bezoekers is er ook ruimte voor muziek en (koor-)
zang. Medewerking wordt verleend door de C antorij van de Protestantse 
Kerk Maartensdijk en Hollandsche Rading, het Westbroekse gospelkoor 
Sparks of Joy , een koor van leerlingen van openbare basisschool De Kie-
vit en het gelegenheidsduo Lolita Hooglugt en Michaë la Bijlsma. Andere 
muzikale bijdragen zijn er van organist Jochem van der Waals, muziek-
vereniging Kunst & Genoegen, Marlies Dijkkamp, Anneke Griffioen en 
Miranda Kemp (allen dwarsfluit), C hantal de Ruijter (trompet) en Sander 
van der Weerd op trommel. 

Kerstactiviteiten T ienhoven
Kerstzang 
In De Kerk aan de Laan van Niftarlake te Tienhoven is er op vrijdag 19 
december a.s. een Kerstzangavond. Het programma wordt begeleid door 
muziekvereniging Soli Deo Gloria en start om 19.45 uur. Er wordt een muzi-
kaal Kerstverhaal verteld, gezongen en gemusiceerd. 

R ondgang
Al ruim 50 jaar verzorgt muziekvereniging Soli Deo Gloria in de nacht van 24 
op 25 december een muzikale kerstnachtrondgang in Tienhoven en de omlig-
gende dorpen. Tijdens deze rondgang worden door het orkest op verschillende 
plaatsen kerstliederen gespeeld die in de stilte van de nacht vaak tot ver in de 
omtrek zijn te horen. Dit jaar start de rondgang om 22.45 uur aan de Dwars-
dijk ter hoogte van de molen. Voor verdere informatie tel. 0346 281903 of 
www.sdgtienhoven.nl

Maarssen
De muzikale begeleiding tijdens de Volkskerstzangdienst in Maarssen op 
zondag 21 december a.s. is in handen van de Tienhovense muziekvereniging 
Soli Deo Gloria in De Ark, Duivenkamp 844 te Maarssen. Aanvang van deze 
Volkskerstzang is om 19.00 uur.

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

U itvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in:  Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking U itvaart 

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Volledig verslagen zijn wij door het overlijden van 
onze zoon, broer en kleinzoon

Joost Molenaar

slechts 15 jaar oud.

  Jos Molenaar
  Martine Molenaar - Noordanus
  Martine en Robbie
  Joris
  Jeroen en Jorieke
  Margot

  Opa en oma Molenaar
  Opa en oma Noordanus

12 december 2008
Tolakkerweg 24
3739 JN  Hollandsche Rading
06-50820990

Joost is thuis, alwaar geen bezoek

Wij nemen afscheid van Joost op donderdag 18 december 2008 om 10.30 
uur in de Ned. Hervormde Kerk, Hoge Vuurscheweg 2 te Lage Vuursche. 

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in het Dorpshuis De Furs, 
tegenover genoemde kerk.

De begrafenis vindt in besloten kring plaats.

J e moeder blijft je moeder
zo eigen en vertrouwd.

J e wilt haar niet graag missen
omdat je van haar houdt.

Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan.

J e verstand zegt dat het goed is
maar in je oog

daar blinkt een traan.

Bedroefd geven wij u kennis, van het overlijden van
onze lieve moeder en oma

Sophia Wilhelmina R ose - de Vlieg
sinds 7 december 1998 weduwe van Henk Rose

* 3 m ei 1934 te Bodegraven † 11 december 2008 te U trecht

 Ellie en Zeeg van de Wilt-Rose

 Henk Rose

 C ock en Trudy R ose-van de Meent

 Zus en Dik Reumerman-Rose

 klein- en achterkleinkinderen

Pr. Marijkelaan 27
3738 DW  Maartensdijk

De teraardebestelling heeft plaatsgevonden op dinsdag 16 mei
op de algemene begraafplaats te Westbroek.

Geschokt zijn wij door het plotseling overlijden van onze bezorger

Joost Molenaar

Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte toe.

Directie en medewerkers
De Vierklank

Wij danken u voor het medeleven dat wij van u op verschillende wijzen 
mochten ondervinden tijdens de ziekte en na het overlijden van onze lieve 

zorgzame moeder, oma, omi
 

Willemijntje van Barneveld-Swart
 

U it aller naam:
Kinderen, kleinkinderen van Barneveld.

 
Maartensdijk, december 2008



De trouwzaal van gemeentehuis Jag-
tlust in Bilthoven was vorige week 
donderdag rond vijf uur in de middag 
meer dan vol met collega’s en fami-

lieleden, toen vier brandweermannen 
de zaal binnenkwamen. Zij waren om 
andere zaken op het gemeentehuis 
uitgenodigd maar burgemeester Ger-
ritsen hielp hen uit de brand, maakte 
duidelijk waarom zij hier werke-
lijk waren en sprak hen toe:’Bij uw 
afscheid van de vrijwillige brandweer 
van De Bilt willen we dat op een 
bijzondere manier doen. Elke keer als 
ik bij de brandweer kom word ik me 
bewust hoe indringend dat vak kan 
zijn. Alle uren van de dag en de nacht 
zijn deze mannen en vrouwen paraat 
voor de samenleving. Maar ook hun 
naasten zijn dat.’

Waardering
‘Er is heel veel waardering voor u 
onder allen in de samenleving. Toch 
beseffen veel inwoners van onze 

mooie gemeente niet altijd wat de 
risico’s van dat vak zijn, maar ver-
wachten wel dat ze bij problemen 
geholpen worden. Dat is dan ook wat 

deze goed getrainde en goed opge-
leide deskundigen vele jaren lang 
doen. Het is mij een eer om u te 
mogen mededelen dat Hare Majesteit 
de Koningin ter gelegenheid van jul-
lie afscheid jullie heeft benoemd tot 
lid in de Orde van Oranje Nassau.’ De 
burgemeester spelde de versierselen 
op waarna commandant Evert Bron 
ook nog lovende woorden sprak. Hij 
vertelde trots te zijn op de jarenlange 
inzet van de vier gedecoreerden en 
bedankte hen voor al die jaren die ze 
aan de brandweer hebben gegeven. 
Na een warm applaus werd er met 
versnaperingen en felicitaties nog een 
tijdlang doorgepraat.

Maartensdijker Piet van Woudenberg 
was door verblijf in buitenland niet 
aanwezig. Hij kreeg maandagmiddag 
in de kamer van de burgemeester een 
eigen toespraak bij het opspelden van 
zijn onderscheiding.

Lid in de Orde van Oranje Nas-
sau zijn geworden G.W.H ten Dolle 
((60) te Bilthoven, vanaf 1974 actief), 
Joop G.M Rozier ((58) te Maartens-
dijk, vanaf 1988 actief), Jan Schuur-
man ((60) te Westbroek, vanaf 1971 
actief), A.J. Visser ((57) te Bilthoven 
vanaf 1970 actief) en Piet van Wou-
denberg ((51) te Maartensdijk vanaf 
1978 actief).

Veel verenigingen maken gebruik van 
het bijna vijftig jaar oude dorpshuis 
aan de Prinses C hristinastraat. Maar 
dat voldoet al lang niet meer. Het doet 
nogal gedateerd aan en heeft geen 
uitstraling. Het is niet geschikt voor 
alle activiteiten. Er zijn bouwkundige 
beperkingen en de toegankelijkheid 
voor ouderen is beperkt. Het huidige 
bestuur van het dorpshuis heeft echter 
veel ideeë n hoe het allemaal beter en 
vooral anders zou kunnen.

Op een donkere avond houdt het 
dagelijks bestuur van de Stichting 
Dorpshuis Westbroek haar verhaal 
in de knusse en kneuterige koffieka-
mer. Blauwe tegeltjes aan de muur, 
gordijntjes voor de kleine ramen en 
gezellige lampjes. Hier is het warm, 
buiten is het koud en de koffie smaakt 
er goed. De sfeer van de jaren vijftig 
in optima forma. ’Dat is nu juist 
waar we van af willen’, vertellen 
de dagelijkse bestuurders. Het zijn 
C ornel Boere (voorzitter) en Gert-Jan 
Braas (penningmeester). Beiden zijn 
ze dit jaar aangetreden. Rick de Groot 
(secretaris) en algemeen bestuurslis 
Henk Hoogendoorn zijn al sinds 2001 
in touw. In totaal telt het bestuur 
acht leden. Het bestuur weet hoe 
belangrijk het dorpshuis is voor West-
broek. Er wordt veel gebruik gemaakt 
van de faciliteiten. Tegelijker- 
tijd zien de bestuursleden ook hoe 
dat gebruik terugloopt. Voor bruiloft 
of receptie wordt nog maar weinig 
gebruik gemaakt van het dorpshuis. 
Reden: het is te klein en gedateerd. In 
de omgeving zijn accommodaties te 
vinden die wel voldoen aan de eisen 
van deze tijd. Toch zou men veel 

liever in het dorp zelf blijven. Het 
bestuur heeft in de afgelopen peri-
ode geï nventariseerd wat de verlan-
gens zijn van de huidige gebruikers. 
Daarbij zijn veel wensen naar boven 
gekomen.

Onderzoek
Ongeveer op dezelfde tijd heeft het 
onderzoeksbureau C ompanen in 
opdracht van de gemeente De Bilt 
(eigenaar van het dorpshuis) en de 
Provincie U trecht ook een onder-
zoek gedaan. Hiervoor had de Pro-
vincie fondsen beschikbaar gesteld. 
Dit onderzoek is gebeurd in het kader 
van het beleid van de Provincie om 
de leefbaarheid in de kleine kernen 
te verbeteren. Daarbij hoort ook het 
aanbieden van culturele en sociale 
faciliteiten. Bureau C ompanen heeft 
ook met de gebruikers van het dorps-
huis gesproken. Daarnaast is er in 
oktober een avond geweest waarop 
inwoners van het dorp hun mening 
konden geven. Daar is goed gebruik 
van gemaakt. De bevindingen van 
C ompanen komen grotendeels over-
een met hetgeen het bestuur van het 
dorpshuis zelf heeft geconstateerd. 

Overleg
Bureau C ompanen heeft een rapport 
gemaakt waarin drie mogelijkheden 
worden uitgewerkt. Die varië ren van 
groot onderhoud tot aan nieuwbouw. 
Op 17 december is het bestuur door de 
gemeente uitgenodigd om de moge-
lijkheden die het onderzoeksbureau 
heeft ontwikkeld te bespreken. Het 
bestuur hoopt dat de gemeente, net als 
zij, kiest voor de bouw van een geheel 
nieuw multifunctioneel centrum. De 

bestuursleden hopen dat de gemeente 
zich dan ook bereid toont hiervoor de 
nodige fondsen beschikbaar te stel-
len. De huidige accommodatie biedt 
weinig mogelijkheden om zoiets door 
verbouwing te realiseren, al was het 
maar omdat hiervoor niet voldoende 
ruimte is.

N ieuwe mogelijkheden
Ideeë n heeft het bestuur dus volop. 
De leden hebben allemaal banden met 
het Westbroekse verenigingsleven. 
Zo heeft de voorzitter bijvoorbeeld 
dezelfde functie bij korfbalvereni-
ging DOS, de buren van het dorps-
huis. Het is een groot probleem voor 
DOS, vertelt hij, dat de spelers voor 
de zaalcompetitie de gehele winter 
door naar Maartensdijk moeten rei-
zen. Daar maken ze gebruik van De 
Vierstee die, zo is algemeen bekend, 
al overvol is met gebruikers. Er moet 
dus een sporthal komen in het nieuwe 
centrum waarvan de School met den 
Bijbel voor haar gy mlessen over-
dag natuurlijk ook gebruik zal kun-
nen maken. De horecafaciliteiten van 
DOS zouden gecombineerd kunnen 
worden met die van het dorpshuis 
zelf, maar ook met die van tennisver-
eniging Kraaienveld. Deze heeft weer 
naast DOS haar banen. In gedachten 
zien de bestuursleden een prachtig 
complex met tal van mogelijkhe-
den op sociaal, cultureel en sportief 
gebied. 

Centrum
Een centrum wat het hart van het 
dorp zou kunnen vormen en West-
broek ook meer ‘smoel’ geeft zoals 
ze het zelf noemen. Maar ze denken 

aan nog veel meer mogelijkheden. 
Een peuterspeelzaal voor ‘De Stam-
perjes’ bijvoorbeeld. Die zitten nu in 
een noodgebouw. Een aula voor de 
school want die hebben ze nu niet. 
Een steunpunt voor de RABObank 
die waarschijnlijk op termijn West-
broek gaat verlaten. Te denken valt 
aan de bibliotheek en het servicepunt 
van SWO De Zes Kernen die nu bij 
de bank zijn ingetrokken. En zo zijn 
er wellicht nog meer mogelijkheden. 
Ook een functie als hart voor het 
Noorderparkgebied is zo’n mogelijk-
heid. Of het nieuwe (en veel gro-
tere) centrum op dezelfde plaats kan 
worden gerealiseerd is overigens de 
vraag. Maar ook daarover heeft het 
bestuur al een (voorzichtig) idee.
Feit is dat nu de gemeente aan zet is. 
Vanaf het begin heeft het dorpshuis 
in Westbroek met heel lage kosten 
gedraaid. Dat kwam ook doordat het 
bestuur vaak zelf de handen uit de 
mouwen heeft gestoken. Oudgedien-
de Henk Hoogendoorn heeft bere-
kend dat dit sinds 2000 wel 1500 uur 
is geweest. Maar de tijd is voorbij dat 
je op die manier zo’n voorziening in 
stand kunt houden. Het is tijd voor 

een grote investering. Dat zou geheel 
passen in het al eerder aangehaalde 
provinciale beleid voor de kleine 
kernen. Westbroek zou er aantrek-
kelijker en leefbaard  De bewoners 
van Westbroek staan hier helemaal 
achter weten de bestuursleden uit hun 
contacten. Naar de gemeente toe is de 
slogan dan ook: geen woorden maar 
daden. Het bestuur is heel benieuwd 
naar de opstelling van het gemeente-
bestuur. Enige scepsis komt dan toch 
naar boven. Westbroek ligt toch wel 
in een uithoek van de gemeente weten 
ze. Ziet De Bilt ons wel zitten, vragen 
ze zich af. Ze zijn er overigens van 
overtuigd dat het aan burgemeester 
Gerritsen niet zal liggen. Die komt 
regelmatig hier en geeft blijk van zijn 
belangstelling en sym pathie voor het 
reilen en zeilen van het dorp, vertel-
len ze. Het wordt dus heel spannend 
wat de eerste resultaten zullen zijn 
van het gesprek tussen de gemeente 
en het bestuur van het dorpshuis. Wat 
dat oplevert zal bepalend zijn voor de 
volgende stappen die het bestuur gaat 
nemen. Maar het is nu al duidelijk: 
de bestuurders dromen van iets heel 
moois. 
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Bestuur Dorpshuis Westbroek droomt 
van nieuw multifunctioneel centrum

door Martijn Nekkers

Westbroek is een dorp waar veel te beleven is. De inwoners voelen zich betrokken bij hun dorp, ook de 
nieuwe Westbroekers die er door uitbreiding van de nieuwbouw zijn bij gekomen. H et verenigingsleven

bloeit er.

Het dagelijks bestuur. V.l.n.r. Gert-J an Braas, R ick de Groot, Henk Hoogen-
doorn, C ornel Boere.

Koninklijke onderscheiding voor 
brandweermannen

door K ees Pijpers
 

Vijf brandweermannen, waar onder twee uit Maartensdijk en é é n uit Westbroek werden donderdag  
11 december benoemd tot Lid in de Orde van Oranje N assau. Zij hebben een langdurige bijdrage geleverd 

aan de openbare veiligheid in De Bilt en in de regio en hebben zich daarmee voor
de samenleving jarenlang ingespannen.

J oop R ozier ontvangt de versierselen 
van burgemeester Arjen Gerritsen.

J an Schuurman ontvangt de gelukwensen van commandant Evert Bron.

Piet van W oudenberg werd vier dagen 
later geridderd.



A dverteren 

in De Vier-

klank!

Iets voor u?

Bel dan

0346 21 19 92Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

U hoeft niet verder dan Groenekan voor

 kopieerpapier drumkits
 pinrollen tonercartridges
 kassarollen 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

Maartensdijk   tel. 0346 - 21 13 30LANDWAART  groente en fruit, verser kan niet!

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

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

Prei ............................. kilo 0,79

Wortels .................... 500 gram 0,79

         Vrijdag en zaterdag 
saladesproeverij, div. nieuwe soorten.

Bestel tijdig uw salades en kerstgerechten. 
Volop keuze, informeer in de winkel!!!

Elstar
Handappels

Kom proeven

Clementines 1,69
2 kilo

héél kilo

Mooie

De allerbeste

Vers van de Traiteur

Alleen donderdag
D-Spruiten ............................................ héél kilo 0,75
Alle Rauwkostsalades .................................................

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

 .................................................

 ........................................................
200 gram

1,00
Vers geschrapte

Kom proeven!!!

Handappels 1,39
Kom proeven

         De lekkerste van het jaar

- Pasta met kip ...................................... 100 gram 0,79
- Snijbonenschotel .................................. 100 gram 0,79
- Hertengoulash of Hazepeper

  Heerlijk met rode kool en puree ............ 100 gram 1,49

Bikeshop-Loosdrecht
Noodweg 37 • 1231 CP  Loosdrecht

Tel. 035 - 582 70 18
www.bikeshop-loosdrecht.nl

Voor al uw reparaties.

Wij halen en brengen

bij u thuis.

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

307 SW 2.0 16V NAVTECH, ZWART MET, CRUISE C, CLIMATE C, ER, CV, SB,
RAD/CD/NAV, LMV, ABS, AIRB, 82.000KM, ............................................................................ `04 €. 14.250,-

PEUGEOT
206 1.4 XS QUICK SILVER, ZIL GRIJS MET, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, 60.000KM................  `03 €. 7.950,-
206 SW 1.6 16V AUT, GRIS ICELD, RAD/CD/NAV, ABS, ER, CV, SB, ESP, 32.000KM ............  `04 €. 9.250,-
207 1.4 16V XR, D BLAUW MET, ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, 19.000KM ................................  `07 €. 12.500,-
307 1.4 5DRS, GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, RAD/CD/NAVI, ESP, 67000KM ...................  `02 €. 7.500,-
307 BREAK 2.0 HDI NAV TECH, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV,
SB, RAD/CD/NAV, CRUISE C, 119.000KM ..............................................................................  `04 €. 7.950,-
406 2.0 16V BREAK, D GROEN MET, CLIMATE C, ER, CV, SB, 160.000KM ..........................  `01 €. 5.950,-
407 XS 2.2 16V AUT, WIT, ZWART LEDER, CLIMATE C, CRUISE C,
RAD/CD, LMV, ABS, ESP, PARKEER HULP, AFN TREKHAAK, 68.000KM ..............................  `04 €. 14.750,-
407 SW 2.0 16V HDI AUT, ZWART MET, BEIGE LEDER, ER, CV, SB,
RAD/CD/NAV, CRUISE C, CLIMATE C, LMV, MLV, REGENS, ABS, AIRB, 160.000KM ............  `05 €. 11.950,-
607  2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...................  `03 €. 13.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO 160000KM
CITROËN PICASSO 1.6 16V HDI, GRIS FER, CRUISE C, ER, CV, SB, RAD/CD,
ABS, AIRBAGS, CLIMATE C, 75.000KM .................................................................................  `06 €. 15.950,-
CITROËN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5DRS, ZILV GRIJS MET, ER, CV, SB, 73.000KM ............  `05 €. 14.950,-
CITROËN XSARA 2.0 16V VTS COUPE, ICELAND BLUE, ABS, RAD/CD,
CRUISE C, CLIMATE C, LMV, AIRBAGS, MLV, SPOILER, 56.000KM .....................................  `03 €. 7.450,-
CITROËN SAXO 1.1SX 3DRS, D BL MET, SB, ER, CV,SCHUIFDAK, 98.000KM .....................  `00 €. 3.950,-
RENAULT MODUS 1.6 16V AUT, BEIGE MET, CLIMATE C, ER, CV, SB,
CRUISE C, RAD/CD, LMV, AIRBAGS, MLV, 3.300KM .............................................................  `07 €. 16.950,-
RENAULT VEL-SATIS 3.5 V6 AUT LPG G3, D GRIJS MET, LEDER INT, CRUISE C,
CLIMATE C, LMV, RAD/CD WISS/NAVI, AFN TREKH, REGENS, MLV, ABS, ..........................   €. 8.950,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V GRAND TOUR LPG G3, CRUISE C,
CLIMATE C, ABS, RAD/CD, AIRBAGS, LMV, MLV, HALF LEDER, 184.000KM ........................  `03 €. 6.950,-
FIAT IDEA1.4 16V AUT, GRIJS MET, AIRCO, ABS, CRUISE C, ER, CV, SB, 9800KM .............  `07 €. 15.950,-
NISSAN TINO 2.2 DCI, ZWART MET, RAD/CD, AIRCO, ER, CV, SB, 108.000KM ...................  `04 €. 12.950,-

BUDGET CARS
CITROËN BERLINGO 1.9D, WIT, SB, TREKH, 218.000KM .....................................................   €. 2.500,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Peugeot • Citroën • Renault • Onderhoud • APK
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540



Tolakkerweg 3, 3739 JG Hollandsche Rading, 
Tel: 035-5771227 , Fax: 035-5772405

Document: Chin . bord-LICHTBAKnw.pm Auteur: Andre de Bruijcker

Afhalen

Sushi

mogelijk

Na vier weken verbouwen komt
Memories of China met een

nieuwe verrassing!

Japanse en Chinese gerechten voor één vaste prijs

van maandag tot donderdag € 16,75 p.p. en

vrijdag tot zondag € 18,75 p.p.

Voor kinderen van 4 tot 11 jaar € 8,50 p.p.

Kijk op onze website www.memoriesofchina.nl

beide kerstdagen geopend

 De Vierklank 5 17 december 2008

advertentie

Waarschuwing voor oplichterij
door Henk van de Bunt

Op 9 november 2008 ontving R ob T immer uit H ollandsche R ading een brief met het logo van de Kamer van 
Koophandel. De brief was geadresseerd aan zijn bedrijfje ‘Scarabae Dienstverlening’. Onder deze naam 

staat hij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te U trecht.

Het betrof een rekening m.b.t. een bij-
drage KVK Handelsregister.nl 2009 
ten bedrage van 149 euro. De gehele 
brief lijkt sprekend op de rekening 
die hij jaarlijks ontvangt vanwege 
zijn inschrijving bij de Kamer van 
Koophandel. Zelfs op de envelop 
staat het logo. 

Vals
De brief is een zeer misleidende 
manier om geld te ontvangen voor 
iets waar je niet om gevraagd hebt. 
Nader onderzoek leert dat de Kamer 
van Koophandel (KvK) door snel 
ingrijpen de verzending van een 
tweede golf valse facturen heeft kun-
nen voorkomen. Eerder verstuurde 
een organisatie honderdduizenden 
valse rekeningen aan ondernemers 
die lijken op de facturen die onder-
nemers jaarlijks van de Kamer van 
Koophandel ontvangen. Woensdag 10 
december jl. is dit bekendgemaakt.

A anwijzingen
De organisatie kreeg aanwijzingen dat 
er opnieuw een partij van honderd-
duizenden valse facturen klaarstond 
bij een verzendhuis. De KvK heeft de 
verzending hiervan woensdag samen 
met het Steunpunt Acquisitiefraude 
via juridische stappen weten te stop-
pen. De Kamer roept ondernemers 
niettemin op de komende weken extra 
waakzaam te zijn. Maandag 8 decem-
ber ontdekte de Kamer van Koophan-
del voor het eerst dat er valse facturen 
in omloop waren. Deze rekeningen 
waren verstuurd door het bedrijf Kan-
toor voor Klanten BVBA te Antwer-
pen. De Kamer heeft daarvan aangifte 
gedaan bij de politie. Met behulp van 
de Stichting Acquisitiefraude zijn 
bankrekeningen van deze organisatie 
geblokkeerd en is via de OPTA het 
0900-nummer dat gekoppeld was aan 
dit bedrijf uit de lucht gehaald. Ook 
heeft de Kamer van Koophandel een 

advocaat ingeschakeld om het bedrijf 
te laten stoppen met hun activiteiten. 
Alle ondernemers waarvan de Kamer 
van Koophandel een e-mailadres 
heeft (650.000) zijn gewaarschuwd 
voor de fraude. Ook het ministerie 
van Economische Zaken is op de 
hoogte gebracht.

Kleine lettertjes
Gelukkig had Timmer gehoord, dat 
soortgelijke ‘rekeningen’ al eerder 
werden verstuurd, waardoor hij niet 
op het verkeerde been werd gezet. In 
de zeer kleine lettertjes staat namelijk 
zeer geraffineerd dat het geen factuur 
is maar een aanbod. Hij adviseert 
ondernemers dan ook goed op hun 
tellen te passen en deze ‘rekening’ 
niet te betalen. Timmer: ‘Zeker in 
deze drukke tijd ben je snel geneigd 
om er in te trappen. Wees dus extra 
alert’!

Een scan van de valse erg gelijkende ‘ factuur’ .

Kadastrale atlas
Maartensdijk verschenen

De in 2001 opgeheven gemeente Maartensdijk bestond in 1832 uit drie 
gemeenten: Maartensdijk, Achttienhoven en Westbroek. Het waren plat-
telandsgemeenten, waarvan de meeste inwoners leefden van de veeteelt en 
de vervening. Daardoor ontstonden tal van plassen. Het uiterste noorden 
en het oostelijk deel van Maartensdijk maakten deel uit van de U trechtse 
Heuvelrug. Er lagen enkele landgoederen, zoals Persijn, Eyc kenstein, Rus-
tenhoven, Voordaan en Beukenburg. 

Rond 1820 werd rondom Blauwkapel een fort gebouwd, een van de grootste 
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De woeste gronden ten oosten van de 
Vecht waren de laatste die in U trecht in de Middeleeuwen voor ontginning 
werden vrijgegeven. Ontginning was pas mogelijk toen de waterstand in de 
Vecht kon worden beheerst. Veel gebieden kwamen daarbij in handen van 
de kapittels van de Dom en St.Jan. Er ontstonden zeer lange kavels van 110 
m breed, die nog steeds in het landschap terug te vinden zijn. De U trechtse 
wijk Tuindorp werd aangelegd op het grondgebied van de gemeente Maar-
tensdijk. De grens liep langs de tegenwoordige Kardinaal De Jongweg. 
In 1954 kreeg de stad de langverwachte gebiedsuitbreiding, ten koste van 
onder meer Maartensdijk.

Informatie
Deze en nog veel meer informatie is te vinden in de nieuwe atlas Maartens-
dijk in 1832. Grondgebruik en eigendom, waarvan het eerste exemplaar 
op donderdag 18 december 2008 om 16.00 uur in de kerk van Blauwkapel 
zal worden aangeboden aan de burgemeester van de gemeente De Bilt A.J. 
Gerritsen. De nieuwe uitgave is o.a. verkrijgbaar bij De Historische Ver-
eniging Maartensdijk, t.a.v. Mevr. E.Both-Voskuil, Merellaan 49, 3738 ED 
Maartensdijk, tel. 0346 2212248, e-mail: w.j.both@casema.nl [ HvdB] .

Veiligheidshuis A mersfoort betrokken bij
aanpak probleemjongeren

door Guus Geebel

Burgemeester Gerritsen lichtte op 9 december toe waarom de gemeente De Bilt zich heeft aangesloten bij 
het Veiligheidshuis A mersfoort. In het Veiligheidshuis werken justitië le partners samen op het gebied van 

jeugdcriminaliteit en overlast door jongeren. Daarbij werd al een tijd de samenhang met de gemeente gemist. 
Een informatiemanager gaat nu via het Veiligheidshuis de verbinding vormen tussen justitie en de gemeente.

‘Op lokaal niveau hebben we een 
goed beeld van hoe het met onze 
probleemjeugd gaat. We hebben een 
Actieteam Jongeren waarin op lokaal 
niveau de partners die met jeugd te 
maken hebben verenigd zijn’, aldus 
de burgemeester. ‘Het Veiligheidshuis 
doet dat in samenwerking met het 
Openbaar Ministerie, bureau Halt, 
kinderbescherming, reclassering, 
bureau Jeugdzorg en ook het Leger 
des Heils. Door de aanstelling van 
een informatiemanager bij het Vei-

ligheidshuis wordt nu een verbinding 
met de gemeente tot stand gebracht.’ 

Succes
Vanuit het district Binnensticht van 
de politie sluiten de gemeenten Bun-
nik, Zeist en De Bilt zich via een 
informatiemanager aan bij het Vei-
ligheidshuis Amersfoort. ‘Dat doen 
we enerzijds op verzoek van justitie, 
want die mist vaak de gemeentelijke 
informatie, maar ook als gemeen-
te mis je vaak de justitië le kijk op 

probleemjeugd.’ De drie gemeenten 
leveren een financië le bijdrage voor 
het aanstellen van een informatiema-
kelaar, die bij dat Veiligheidshuis gaat 
werken. ‘We krijgen dus lokaal een 
aanvulling op de netwerkstructuur die 
we al hebben’, aldus de burgemeester. 
De informatiemakelaar zorgt dat de 
gemeente kan beschikken over justiti-
ele informatie en dat justitie gemeen-
telijke informatie krijgt. ‘Daarmee 
hoop je de mensen op een beter 
traject te zetten en het aantal proble-
men te verminderen.’ Burgemeester 
Gerritsen stelt vast dat de gemeente 
De Bilt geen koploper is, maar con-
stateert dat er sprake is van succes in 
de plaatsen waar al het werkt. 

Informatiemanager 
Dat voor Veiligheidshuis Amersfoort 
is gekozen heeft te maken met de lig-
ging van de gemeente in de provincie. 
Het westelijk deel van de provincie 
komt bij het Veiligheidshuis U trecht, 
het oostelijk deel bij Amersfoort. 
Voor de informatievoorziening maakt 
het echter niets uit. Omdat er voor 
het gehele gebied maar é é n arrondis-
sementsparket is komt de justitië le 
informatie uit é é n bron. Burgemees-
ter Gerritsen vertelt dat het in prin-
cipe gaat om probleemjongeren tot 
18 jaar. De informatiemanager wordt 
nu aangesteld en zal vrij nadrukke-
lijk aanwezig zijn bij het Actieteam 
Jongeren. De probleemjongeren zelf 
hebben geen contact met de informa-
tiemakelaar. Die geeft geen advies, 
maar zorgt dat de juiste gegevens 
goed terecht komen.Het Veiligheidshuis Amersfoort legt verbinding tussen gemeente en justitie bij 

aanpak probleemjongeren.



Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

OPRUIMING
20% KORTING*
OP DE GEHELE NAJAAR/ WINTERCOLLECTIE VAN 

DAMES- HEREN- KINDER- EN BABYKLEDING.
*M.U.V. BASIS ARTIKELEN.

DENKT U AAN DE 
SLOGGI + TEN CATE 

AKTIE
3+1 GRATIS!!!

DINSDAG 23 DECEMBER
EXTRA KOOPAVOND

TOT 21.00 UUR
VAN 18.00 TOT 21.00
SPECIALE AKTIE!!!

Bouwman’s Loonbedrijf BV

1948            60 jaar         2008

Om dit te vieren geven wij op
23 december een open dag

van 10:00 - 16:00 uur
aan de Kerkdijk 70 te Westbroek.

Tevens wensen wij u
Goede Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar toe.

VUURWERKKNALLER.COM

VERKOOPDAGEN:
29 en 30 decmber van 8.00-21.00 uur

Oudjaarsdag 31 december van 8.00-18.00 uur

Vlotte bediening en gratis parkeren

Weteringpad 76, 3762 EN Soest (t.o. Karwei)
Gevestigd in het pand van Autohilhorst.nl

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

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

Ons kerstassortiment ligt 
klaar. Keuze genoeg. 

O.a.:

Amandelkrans

Amandelstaaf

Boterstollen vanaf € 4,60

Moscovische Tulband
met en zonder vruchten

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Rading 46a - Loosdrecht - tel/fax: 035 - 582 3668
KOM LANGS EN MAAK KENNIS MET ONZE UITGEBREIDE COLLECTIE

GRATIS PARKEREN OP EIGEN TERREIN
06 - 53 14 67 733 

Waarvoor kunt u
bij ons terecht?

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

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

U iteraard kunt u ook voor Doe H et Zelf 
artikelen bij ons terecht.

“M aartensdijk”              
  Dorpsweg 170
  3738C L Maartensdijk
  T el/ F ax 0346 211579De eerste de beste

 Motorzagen   
             Heggenscharen 
          Bosmaaiers   
   Bladblazers 
 Elektrisch gereedschap 
 Hogedrukreinigers 

 Handmaaiers 
 Motormaaiers 
 Zitmaaiers     
 Kooimaaiers 
                          Nu ook te huur!

Tevens voor al uw onderhoud
en reparaties 

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

Tel: 0346-212602 
Tel: 06-10763222 

Te
 ko

op tuin- en parkmachines

 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.

Mistletoe bos  4,95
Prachtige azalea's v.a.  1,95
Kerststerren v.a.  1,50

Zaterdag 20 december
Kerstbomen meeneemprijs  5,-

Dinsdag 23 december
koopavond van 19.00 - 21.00 uur

op = op

Mistletoe bos  4,95Mistletoe bos  4,95Mistletoe bos  4,95Mistletoe bos  4,95Mistletoe bos  4,95Mistletoe bos  4,95

Kooijdijk
feliciteert
Bouwman's
Loonbedrijf



De plaatselijke afdeling van Amne-
sty International heeft ongeveer 1300 
passieve leden maar veel minder 
actieve leden, namelijk 30. Deze der-
tig mensen bemannen kramen waarin 
zij handtekeningen vragen tegen de 
schending van mensenrechten, rege-
len en lopen de collectes en de leden 
van de kerkgroepen vragen met regel-
maat in diensten aandacht voor het 
werk van Amnesty International.

R echten
De U niversele Rechten van de Mens 
zijn op 10 december 1948 opgesteld 
en vastgelegd in een document en 
aangenomen door de Algemene Ver-

gadering van de Verenigde Naties. In 
deze verklaring zijn rechten vastge-
legd die voor iedereen en altijd gel-
den. Alle landen die aangesloten zijn 
bij de VN zijn verplicht om zich aan 
deze verklaring te houden. In 1961 
wordt in Engeland de mensenrechten-
organisatie Amnesty opgericht door 
een Engelse jurist die zich daarmee 
in wil zetten voor twee Portugese stu-
denten die zeven jaar gevangenisstraf 
kregen opgelegd vanwege hun kritiek 
op de leider van het land, Salazá r. In 
1968 wordt in Amsterdam de Neder-
landse afdeling van Amnesty opge-
richt. Amnesty N ederland heeft onge-
veer 280.000 leden. De gemeente De 

Bilt heeft 1300 leden en 30 daarvan 
zetten zich actief in.

F akkeloptocht en tentoonstelling 
foto’s
Vorige week woensdag, op 10 decem-
ber, liepen ongeveer 30 inwoners van 
de gemeente De Bilt mee in Maar-
tensdijk met de door Amnesty De 
Bilt georganiseerde fakkeloptocht om 
aandacht te vragen voor de mensen 
die zich inzetten voor de mensenrech-
ten. De fakkels werden beschikbaar 
gesteld door Amnesty . De gevraagde 
trommelaars hadden afgezegd waar-
door de optocht redelijk onopval-
lend door Maartensdijk trok. Ook 
het tijdstip half zes lijkt niet gun-
stig gekozen, maar er kon niet van 
af geweken worden omdat het een 
landelijk vastgestelde tijd is. Na de 
optocht wachtte de burgemeester de 
lopers op voor Dijckstate, werden de 
fakkels gedoofd en stond er koffie 
klaar. Binnen opende burgemeester 
Arjen Gerritsen de tentoonstelling van 
veel indrukwekkende foto’s waarop 
schendingen van mensenrechten zijn 
te zien. Hij stelde: ‘De luxe waarin 
wij leven is mooi maar het verplicht 
ons ook om het recht te waarborgen 
voor iedereen die strijdt tegen de 
schending van mensenrechten. Met 
de fakkeloptocht wordt een signaal 
afgegeven en ik hoop dat veel mensen 
hierdoor geï nspireerd raken’. Vervol-
gens wenste hij de organisatie veel 
succes toe met het goede werk dat 
ze doen.

 De Vierklank 7 17 december 2008

Mittendorff is daarom desnoods 
bereid om Vitras voor de rechter te 
slepen wegens ‘contractbreuk’. Om 
deze onmin, arbeids- é n zorgproble-
men in het vervolg te voorkomen wil 
de SP een alternatief voor de huidige 
vorm van tweejaarlijkse aanbestedin-
gen in de Thuiszorg. De SP dient de 
wethouder daarbij graag van advies. 

Kosten sterk gestegen 
Sinds de start van het wettelijke con-
tract voor de Thuiszorg begin 2008 zijn 
de kosten voor thuiszorg¬ organisaties 
flink gestegen. Er is inmiddels een 
nieuwe C AO afgesproken en staats-
secretaris Jet Bussemaker van Zorg 
en Welzijn (PvdA) wil dat de goed-
koopste thuishulpen, de zogenoemde 
witte werksters, per 1 januari 2009 
ook in dienst kunnen komen van de 
Thuiszorgorganisaties. Voorheen slo-
ten clië nten zelf een arbeidscontract 
met hun hulp. SP-fractiespecialist 
Anne-Marie Mineur: ‘Dat zijn op 
zich goede ontwikkelingen maar het 
gevolg daarvan is ook dat de kosten 
nog zullen toenemen. Steeds meer 

mensen krijgen eenvoudige hulp in 
plaats van de uitgebreide huishoude-
lijke hulp waar ze voorheen recht op 
hadden. Deze verschuivende indica-
tiestelling van de gemeente legt extra 
druk op de thuiszorgorganisaties. 

Oud en te duur 
Wethouder Mittendorff vindt dat 
Vitras het personeelsbestand niet 
heeft aangepast aan de veranderde 
situatie. De SP vreest dat hij daarmee 
‘verjongd’ bedoelt. Jongere mede-
werkers zijn immers goedkoper dan 
oudere en ervaren krachten. Vitras-
medewerkers zijn gemiddeld 48 jaar, 
hebben kennis, inlevingsvermogen en 
stootkracht. Oudere clië nten hebben 
daarom graag een hulp met ervaring. 

Mineur: ‘Het lijkt erop dat de wethou-
der het liefst van deze mensen af wil. 
Moeten ze soms voor minder geld 
gaan werken zoals recent in Hou-
ten is gebeurd?  Wil Mittendorff zijn 
begroting op orde brengen ten koste 
van Biltse thuiszorgmedewerkers en 
hun gezinnen?  Deze wethouder heeft 

onlangs geroepen dat hij De Bilt tot 
‘de sociaalste gemeente van de pro-
vincie’ wil maken. Op deze manier 
zal hij dit doel niet bereiken. 

Geen schoonmaakbedrijf 
Mineur: ‘ Vitras levert jaarlijks 
80.000 uur zorg. Dat kan een ander 
thuiszorgbedrijf, of zelfs een schoon-
maakbedrijf er niet zomaar bij doen, 
tenzij het de medewerkers zelf mee 
overneemt. De extra kosten die daar-
mee gemoeid zijn, maken het huidige 
tarief van 21,50 euro voor uitgebreide 
zorg eveneens onhoudbaar. ‘De wet-
houder schermt momenteel met het 
zogeheten ‘Zeeuwse model’, waarin 
de gemeente een vast tarief hanteert 
en de bedrijven laat concurreren op 
kwaliteit. Zelfs toen dit sys teem in 
2007 in Zeeland werd ingevoerd, werd 
al een hoger tarief vastgesteld. Inmid-
dels besteden omringende gemeenten 
als Wijk bij Duurstede 24,50 euro en 
Zeist zelfs al 25,- per uur om fatsoen-
lijke thuiszorg te kunnen verlenen. De 
Bilt zal mee moeten in die verhoging. 
Overigens bleek in de gemeenteraad 

een begrotingsmeevaller van een mil-
joen euro, dus we kunnen het best 
betalen, meent het SP-raadslid. De SP 
ziet geen heil in de huidige vorm van 
tweejaarlijkse verplichte aanbestedin-
gen en zorgcontracten. Het brengt 
veel onnodige kosten mee voor de 
gemeente en geeft telkens weer onze-

kerheid voor de thuiszorgmedewer-
kers en hun clië nten. Bovendien blijkt 
na é é n jaar al, dat dit marktgeleide 
zorgresultaat kwalitatief almaar min-
der zal worden. De SP stelt het colle-
ge vragen van deze strekking voor het 
vragenuurtje bij de raadsvergadering 
van donderdag 18 december.

Verantwoorde thuiszorg kost geld
Wethouder H erman Mittendorf van Sociale Zaken houdt vast aan een uurloon in de thuiszorg van 21,50 

euro. De Socialistische P artij in de Biltse Gemeenteraad wil een verhoging tot 25 euro om thuiszorgwerkers 
fatsoenlijk te kunnen betalen. T huiszorgaanbieder Vitras zegt geen thuiszorg meer te kunnen bieden tegen de 
contractueel vastgestelde tarieven van begin dit jaar en wil daarom per 20 april 2009 stoppen met het bieden 

van thuiszorg in De Bilt.

SP-fractiespecialist Anne-Marie Mineur gaat het C ollege vragen stellen bij de 
raadsvergadering van donderdag 18 december over verantwoorde thuiszorg 
(foto Guus Geebel).

Vlammen voor de vrijheid in Maartensdijk
door Marijke Drieenhuizen

Ongeveer 30 mensen hebben gevolg gegeven aan de oproep van de plaatselijke afdeling van A mnesty 
International om mee te lopen met de F akkeloptocht waarbij aandacht wordt gevraagd voor de 

schending van mensenrechten. Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de U niversele Verklaring van de 
R echten van de Mens werd opgesteld. Deze rechten worden nog steeds geschonden en het blijft nodig dat 

mensenrechtenorganisaties hiervoor aandacht blijven vragen.

O p de 60s te verjaardag van Amesty  I nternational liepen ongeveer 30 mensen 
in Maartensdijk mee in een fakkeloptocht.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Zondag 7 december: een bijzonder vertoon in Maartensdijk, De Vierstee 
opende voor het eerst haar deuren op een zondag. Onder het genot van een 
drankje en een hapje heb ik bijzonder genoten van verschillende hockeya c-
tiviteiten. Hoogtepunt deze middag was het treffen tussen Loenen en Hui-
zen. Na een zeer spannend en vooral boeiend duel wisten de thuisspelende 
dames van Loenen deze confrontatie in een uitstekende 4-0 overwinning 
af te sluiten. De meegereisde bezoekers waren ook zeer content met het 
georganiseerde gedeelte van Maartensdijkse zijde. Bovendien werd er ook 
vanuit Maartensdijk positief gereageerd op de aanwezigheid van de diverse 
elftallen uit Wijk bij Duurstede, Bunnik, Huizen, Loenen en Bilthoven, die 
dit geheel tot een gezellige en bovenal sportieve zondagmiddag maakten. 
Wat mij betreft zeker voor herhaling vatbaar.

W .S. Burgers, Maartensdijk

Oud papier
Westbroek
Op donderdag 18 december zamelen leden van muziekvereniging De Vrien-
denkring weer oud papier in. Wilt u zo vriendelijk zijn om het oude papier 
vóór  18.30 uur aan de weg op of de daarvoor bestemde plaatsen te zetten.

N anda van der Zee en Bob Smalhout 
bij Jongerius

Zaterdag 13 december jl. waren historica/schrijfster Nanda van der Zee en 
professor Bob Smalhout bij Boekhandel Jongerius voor een boeksignering. 
Van der Zee schreef het boek ‘Prof. Dr. Bob Smalhout - Gesprekken in de 
middag’. In dit boek ventileert Bob 
Smalhout zijn mening over tal van 
actuele onderwerpen, zoals gezond-
heidszorg en onderwijs. Die mening 
is in de vorm van acht interviews 
weergegeven. Professor Smalhout is 
nog altijd bewogen en betrokken bij 
de actualiteit. Hij heeft een visie, die 
hij niet schuwt uit te dragen. [ GG]

Nanda van der Z ee en professor Bob 
Smalhout signeren bij Boekhandel 
J ongerius.

Het buitengebied winters beleven

dat kon op de Westbroekse dreven

er was voor allemaal

een warm onthaal

op de route die mooi was beschreven

Guus Geebel Limerick



(voormalig kok van koningin Juliana 
en Prins Bernhard) en Banketbakkerij 
Theo Spelthuis in Laren heeft aangebo-
den het oliebollenbeslag te maken. Res-
taurant Mauritshoeve uit Maartensdijk 
zorgt voor de hutspot terwijl Restaurant 
Zilt & Zoet te Maartensdijk heeft aan-
geboden een hors-d’oeuvre te maken 
en ’t Jagershuis te Lage Vuursche zorgt 
voor diverse salades. Slagerij Andries 
Zweistra uit Maartensdijk verzorgt de 
ragout en Bakkerij Bos te Maartensdijk 
zorgt ervoor dat er voldoende stokbrood 
is voor meer dan 150 man. De Ernst 
Sillem Hoeve te Den Dolder laat zich 
niet onbetuigd met een pastaschotel en 
bij C atering Landwaart te Maartensdijk 
mogen er voor de kerst warme maaltij-
den worden opgehaald. Ook de restau-
rants Promenade, De Generaal en Vuur 

(allen te Baarn) dragen bij in de kosten 
van het bezoek. C -1000 Baarn sponsort 
het ontbijt en de lunch en schoonheid - 
en pedicuresalon Van Rossum te Maar-
tensdijk verzorgt toiletartikelen voor de 
kinderen. Het is volgens Jos en Marië lle 
hartverwarmend dankbaar om zoveel 
bijval te mogen ervaren. Ook wan-
neer de kinderen op 28 december a.s. 
weer naar Roemenie vertrekken gaan 
de acties gewoon door. Een eerste voor-
beeld daarvan is een op 4 januari 2009 
door Hein van Oosterom te organiseren 
charitydi ner, waarvan de opbrengst vol-
ledig aan de school in Siret ten goede 
zal komen. Jos Greuter verstrekt des-
gewenst graag nadere inlichtingen: tel. 
035 6852626. Rekeningnr. 394817974 
Rabobank Baarn t.n.v. Stichting Jacob’s 
Well Holland Romania.

Map Wouda is voor bepaalde gene-
raties Maartensdijkers geen onbe-
kende. In de zeventiger jaren van 
de vorige eeuw dreef zij samen 
met haar man Jelle een antiekzaak 
in de voormalige bakkerszaak van 
Henk van Tongeren aan de Dorps-
weg in Maartensdijk, zo ongeveer 
tegenover het huidige restaurant 
Zilt en Zoet. Map wordt in haar 
creatieve activiteiten begeleid door 
Jos Greuter en heeft bij bepaalde 
dingen (bijvoorbeeld het oog drup-
pelen) de zorg (in dit geval van 
Marië lle Dekker) nodig. Daardoor 
ontmoetten Jos en Marië lle elkaar 
en startte er een unieke samen-
werking.

R oemenie
Jos Greuter en Marielle Dekker 
vragen samen aandacht voor de 
erbarmelijke omstandigheden 
waaronder kinderen in Roemeense 
weeshuizen moeten leven. Zij zijn 
resp. secretaris en voorzitter van 
de Stichting Jacob’s Well Holland 
Romania, die zich inzet om geld in 
te zamelen voor het project (Jacobs 
Well is gebaseerd op het Bijbelver-
haal uit Johannes 4, waar verhaald 
wordt over de Jacobsput, red.) Het 
gaat hier om weesjongeren met 
een beperking. Marië lle kwam in 
2004 in contact met ‘Jacobs Well’, 
een project vanuit een christelijke 
levensovertuiging. Deze stichting 
heeft zich het lot van deze jon-
geren aangetrokken en op zich 
genomen om hen basisvaardighe-
den zoals koken, wassen, hygi ë ne 
en dergelijke bij te brengen. Dit is 
voor Roemeense begrippen uniek 
te noemen. 

Marië lle Dekker en een aantal vrij-
willigers en vaklieden werken hard 
aan de verwezenlijking van een 
schooltje voor kinderen met een 
beperking. De school is hard nodig. 
Jarenlang zijn kinderen met een 
verstandelijke beperking verwaar-
loosd of mishandeld en genoten zij 
geen enkele vorm van onderwijs. 
Ten tijde van het communistische 

regime zaten zij in staatstehuizen 
waar de omstandigheden en voor-
zieningen verschrikkelijk waren. 
Voor deze kinderen zijn bijna geen 
voorzieningen, terwijl het zo hard 
nodig is. De gemeente in Siret 
ziet de ernst van de situatie nu 
ook in. Zij stelden een stuk grond 
beschikbaar waarop gebouwd mag 
worden.

In N ederland
Greuter zet zich in Nederland in 
door bedrijven te werven die het 
project willen steunen. Behalve 
geld is er ook materiaal nodig 
om de ruimtes in het schooltje 
op te fleuren met meubilair of 
kleurige schilderijen. Samen met 
Map Wouda werkte zij aan een 
groot kleurig doek van ongeveer 
twee bij anderhalve meter dat zij 
willen schenken aan het schooltje 
in Roemenië  en daar in de hal 
komt te hangen. Kinderen, een 
Hollandse molen en tulpen staan 
op het doek. ' Het is zo hard nodig 
iets voor deze kinderen te doen,'  
zegt ze. ' Na jaren van verwaarlo-
zing hebben zij juiste verzorging 
en aandacht nodig. Jacobs Well zet 
zich ter plekke in door de kinderen 
basisvaardigheden bij te brengen 
zoals koken, wassen en hygi ë ne. 
Er wordt ook een creatief lokaal 
ingericht waarin de kinderen op 
therapeutische basis begeleid wor-
den door te werken met kleur, 
vorm, klank of beweging. Dit komt 
ten goede aan de verwerking van 
het leed dat ze is aangedaan. Deze 
kinderen zijn enorm geholpen als 
het project ondersteund wordt.'

N aar N ederland
Marië lle heeft anderhalf jaar in 
Siret gewerkt. Zij was zo geschokt 
van wat zij daar zag, dat zij besloot 
zich in te zetten voor deze groep 
minder bedeelde mensen. Zij 
spreekt inmiddels Roemeens en 
heeft al heel wat werk verzet voor 
de bouw van de school. Afgelopen 
zomer is er hard gewerkt, met 
Nederlandse vrijwilligers, om de 

benedenverdieping van de school 
te bouwen. Nu is het geld op 
en proberen Jos en Marië lle hier 
in Nederland nieuwe bronnen te 
boren. Het streven is de school 
voor 2010 klaar te hebben, want 
door de hoge inflatie in Roemenië  
wordt er anders achter de feiten 
aangerend. 

Van 15 december tot 28 december 
2008 komen vijftien kinderen met 
hun begeleiders naar Nederland. 
De kinderen zingen op diverse 
locaties. Het is voor het eerst dat ze 
buiten hun stadje komen;  dus is het 
voor hen een grote belevenis. Er 
zijn tal van ontmoetingsmomenten 
met de kinderen en hun bege-
leiders, waarin er een beeld kan 
ontstaan hoe deze kinderen leven 
en … natuurlijk ook hoe de bouw 
vordert. Bepalende mogelijkheden 
voor ontmoeting zijn resp. 26 en 
27 december a.s. in Het Poorthuis, 
Kerkstraat 28 te Baarn. Lokale 
horeca en middenstand uit Baarn, 
Lage Vuursche en Maartensdijk 
staan dan borg voor de maaltijden. 
De kinderen zingen daar en ook 
het eerder genoemde schilderij is 
daar te bewonderen.

Schilderij
De werktekening is inmiddels op 
een doek van 2.10 x 1.50 met olie-
verf geschilderd. Het is geboren 
uit een eerder initiatief van Mari-
elle. Het doek is geschilderd door 
de visueel beperkte Map Wouda 
en Jos Greuter. ’Het is geweldig 
te zien dat vooral oudere mensen 
weer opbloeien en het leven weer 
leuk gaan vinden als ze op allerlei 
gebied - ook creatief - worden 
begeleid’, aldus Jos. ‘De eenzaam-
heid verdwijnt!  Dit is een onver-
wacht en bijkomend positief effect 
op het oorspronkelijke initiatief 
van Marië lle’. Ook de eenzaam-
heid van de kinderen zal verdwij-
nen als ze een zinvol bestaan kun-
nen opbouwen en daar hoort op de 
eerste plaats onderwijs bij. Zonder 
onderwijs zullen deze kinderen 
nooit zelfstandig kunnen leven. Ze 
zullen dan altijd afhankelijk blij-
ven van anderen. Jos en Marië lle 
hopen dan ook vurig dat naast alle 
al aangeboden hulp nog velen dit 
geweldige initiatief zullen willen 
blijven steunen. 

Sponsoren
De kinderen komen midgetgolf 
spelen in de Lage Vuursche. In 
het dorpshuis De Furs worden zij 
daar getrakteerd op pannenkoe-
ken van Hein-Jan en Marian de 
Boer. Er is in Lage Vuursche ook 
een kerstdiner aangeboden door de 
Baarnse keurslager Mathijssen en 
het Baarnse Wooncentrum Nijhoff 
betaalt de kosten van een ander 
diner op locatie. Op 27 decem-
ber is er een oliebollenmiddag op 
de Brink in Baarn, waar vorste-
lijke oliebollen worden gebakken 
onder leiding van Ben Gortworst 

Steun voor bezoek Roemeense kinderen
Een klein project met een grote toekomst

door Henk van de Bunt

Jos Greuter uit Lage Vuursche is creatief beeldend therapeute. A l enige tijd begeleidt zij Map Wouda 
in Baarn. Daar kwam zij ook in contact met de aan Wouda zorg verstrekkende Marië lle Dekker. 

Marië lle is zeer betrokken bij ondersteunend werk in R oemenië  .Jos en Marië lle organiseren rond 
deze tijd veel activiteiten voor een groep kinderen ( met een beperking)  uit Siret. T al van Maartens-

dijkse ondernemers voelen zich op verschillende wijzen betrokken bij dit unieke project.

J os Greuter (rechts) vervaardigde samen met de visueel beperkte Map W ouda  
dit prachtige schilderij, dat bestemd is voor de hal van het schooltje in Siret 
(R oemenie).

V.l.n.r. Map W ouda, Marië lle Dekker en J os Greuter in de tuin van Map 
W ouda te Baarn.

Stomerij Maertensplein

Maertensplein 35, 3738 GM Maartensdijk, 0346 - 214112

Als u vanaf nu t/m 31 december 2008 
stoomgoed brengt, ontvangt u

dubbele spaarpunten met uw klantkaart.

Maertensplein 20 Maartensdijk  Tel. 0346 - 211268

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

Voor uw kerstcadeau
gaat u naar drogisterij/
parfumerie van Rossum. 

Hoge kortingen op
diverse geuren o.a. Noa edt 

spray 100 ml van 81,00 
voor 54,96 Burberry Brit 
dames/heren 50 ml van 

49,50 voor 36,50.
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advertentie

De bewonersvereniging van de 
Tolakkerweg die zich jarenlang door 
middel van acties en overleg heeft 
ingespannen om het oversteken voor 
een toenemend aantal kinderen veili-
ger te maken, is blij dat er naar hen 
geluisterd is. Toch zijn de menin-
gen verdeeld over het effect van de 
waarschuwende knipperlichten die tot 
niets lijken te verplichten. 
Aanwonenden durven hun jonge kin-
deren niet zonder begeleiding over 
te laten steken omdat veel automobi-
listen toch nog doorrijden, terwijl de 
kinderen bij de zebra staan en de lich-
ten knipperen. Een woord als ‘schijn-
veiligheid’ valt en: ‘Je kunt wachten 
op ongelukken’. Een bezorgde moe-
der vult aan: ‘Ik heb mijn kinderen 
verboden om hier zonder mij over te 
steken.’ 

N egeren
Wethouder Ditewig probeert in kaart 
te brengen, waardoor automobilisten 
de knipperlichten negeren. De knip-
perfrequentie zou mogelijk te laag 
zijn, waardoor het knipperen niet 
goed waarneembaar is. Ook lijken de 
palen iets te hoog, waardoor de filerij-
dende automobilist, die vooral op zijn 
voorganger let, niet in de gaten heeft, 
dat er boven zijn hoofd iets knippert. 
In het donker zijn de lichten beter 

te zien, waardoor het effect groter 
is. Ditewig belooft het bestuur van 
de belangenvereniging Tolakkerweg 
contact op te nemen met de provincie 
om naar een oplossing te zoeken. 

Nadat de wethouder de lichten offi-
cieel in gebruik stelt, begeleidt hij 
de kinderen veilig over het zebrapad, 
waarna de kinderen naar school en de 
volwassenen naar het werk vertrek-
ken.

Oversteekplaatsen in 
H ollandsche R ading in gebruik genomen

door Annemieke van Z anten

Op woensdag 10 december 2008 heeft wethouder Ditewig van de gemeente De Bilt de vernieuwde 
voetgangersoversteekplaatsen op de T olakkerweg officieel in gebruik gesteld. Eé n van de oversteekplaatsen is 

onlangs verplaatst en er is een oversteekplaats bijgekomen. De oversteekplaatsen zijn voorzien van 
knipperende waarschuwingslichten, die door gebruikers in werking kunnen worden gesteld. 

Nadat wethouder Ditewig op de knop gedrukt heeft, stopt het verkeer  
vanuit U trecht keurig voor de zebra. Het verkeer uit noordelijke richting 
dendert in eerste instantie gewoon door. I s dit wat de bewoners bedoelen  
met schijnveiligheid?

W ethouder Ditewig overlegt met een 
aantal bestuursleden. V.l.n.r. wethou-
der Ditewig, Bas van der Bilt, Saco 
Eldering en Hé lè ne Bierhoff.

Het bureau Groenestein Beheersoft-
ware werd gevraagd een rapport op 
te stellen, vertelt de wethouder. U it-
gangspunt voor het rapport was dat 
burgers een vermindering van admi-
nistratieve lastendruk gaan ervaren. 
Vermindering van het aantal regels 
zorgt ook voor vermindering van 
de ambtelijke werkdruk. ‘Bij elkaar 
komt het de dienstverlening naar de 
burger ten goede’, aldus Ditewig. 
‘We hebben als voorwaarde gesteld 
dat vereenvoudiging niet de groen-
kwaliteit binnen de gemeente mag 
verlagen.’ Bekeken zijn particuliere 
bomen binnen de bebouwde kom.’

Bomenlijst
Aan de hand van een aantal objec-
tieve criteria is een bomenlijst opge-
steld. Op die lijst staan de ongeveer 
vijfhonderd meest waardevolle par-
ticuliere bomen in de gemeente. Aan 
elke boom op de lijst is met een trans-
parant sys teem punten toegekend. De 
Bomenstichting heeft de bomenlijst 
samen met de gemeentelijke bomen-
commissie objectief gecheckt. ‘Zij 

hebben geadviseerd en staan achter 
het voorstel. We hechten zeer aan 
deze ondersteuning. Het college gaat 
de raad vragen of de gekozen kaders 
uit het rapport helder zijn. Dit is een 
basis voor verdere besluitvorming om 
de kapvergunning te dereguleren’, 
zegt Ditewig. Wanneer de raad een 
grenswaarde van een bepaald aantal 

punten vaststelt, wil dat zeggen dat 
bomen die minder punten scoren van 
de lijst af gaan en vergunningvrij 
kunnen gekapt worden. Voor particu-
liere bomen die niet op de lijst staan 
geldt dat deze vergunningvrij kunnen 
worden gekapt. Voor alle gemeente-
lijke bomen in het openbare groen is 
wel een kapvergunning vereist. 

Minder regels voor kapvergunningen 
door Guus Geebel

T ijdens de persbijeenkomst op dinsdag 9 december gaf wethouder Ditewig uitleg over de stand van 
zaken bij de vereenvoudiging van regels voor kapvergunningen. ‘Dit onderwerp werd tijdens 

een informatiebijeenkomst over deregulering in juli 2007 besproken. De aanwezige raadsleden hebben 
toen gekozen voor het samenstellen van een lijst met waardevolle bomen. 

W ethouder Arie-J an Ditewig vindt dat de maatregel de dienstverlening ten 
goede komt.

Ext ra koopavond met Sterk 
Spul, glü hwein en erwtensoep

door Marijke Drieenhuizen

De winkeliersvereniging Maertensplein heeft besloten een ext ra 
koopavond te organiseren op dinsdag 23 december aanstaande van 
17.00 tot 20.00 uur. H et plein is al in kerstsfeer met een gigantische 

kerstboom inclusief lampjes. De rest regelt de nieuwe 
activiteitencommissie van de winkeliersvereniging:  muziek, 

iets te eten en te drinken. Veel winkeliers zullen tevens alleen 
gedurende deze koopavond speciale aanbiedingen hebben. 

Het plein zal ook op dinsdagavond 23 december a.s. in kerstsfeer zijn. 

Het streven van de activiteitencommissie is gezelligheid in kerstsfeer aan 
te bieden aan de bezoekers van de winkels op het Maertensplein. Het 
Smartlappenkoor Sterk Spul zal speciaal ingestudeerde kerstliedjes zingen 
waarna, onder het genot van glühw ein en erwtensoep, geluisterd kan wor-
den. Tussendoor kunnen alle benodigde boodschappen voor de kerstdagen 
in huis gehaald worden. 

Gigaweken

De Gigafeestweken bij Drogisterij Van R ossum zijn afgelopen week afge-
sloten met de uitreiking van prijzen aan drie gelukkige prijswinnaars. 
Mevrouw N. L andwaart kreeg uit handen van J anny  van R ossum de 
W ellness cadeaubon, mevrouw J . van de Berghe een Espressoapparaat en 
mevrouw C . K arstens (foto) ging naar huis met de mooie groene fiets die 
gedurende de actieweken al in de zaak te bewonderen was [ MD] .
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

A anvragen om vergunning  
( artikel 41 Woningwet)  voor:

R eguliere bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Molenweg 23, 

wijzigen pui;
Lichte bouwaanvraag
•  Maartensdijk, Dorpsweg 162, 

vernieuwen garage;
•  Maartensdijk, Patrijslaan 22, 

uitbreiden woning;

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

Verleende bouwvergunningen
•  Groenekan, Copijnlaan 23, 

uitbreiden woning (04-12-2008)
•  Hollandsche Rading, Graaf Floris 

V weg 35 kavel 7, vernieuwen 
recreatiechalet (10-12-2008)

Vindt u dat u door één van de 
bovenstaande besluiten rechtstreeks 
in uw belang bent getroffen? Dan 
kunt u op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het col-
lege van B&W. U moet dat doen 
binnen zes weken van de dag na 

de verzenddatum (=datum achter 
de verleende vergunning) van het 
besluit. Ook al dient u een bezwaar-
schrift in, dan mag toch van de ver-
leende vergunning gebruik worden 
gemaakt. Als u dat wilt voorkomen, 
dan kunt u tegelijk met het indie-
nen van een bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening aanvragen 
bij de voorzieningenrechter van de 
rechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. U 
moet voor een dergelijke voorzie-
ning griffierecht betalen. Voor meer 
informatie over de hoogte daarvan 
kunt u contact opnemen met de grif-
fier van de rechtbank.

Voor bouwinformatie of het 
bekijken van ter inzage liggende 
stukken kunt u langskomen bij 
de afdeling Vergunningen en T oe-
zicht op werkdagen van 8.30 uur 
tot 12.30 uur. Op dinsdag is de 
afdeling tevens op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U  kunt een 
afspraak maken via telefoonnum-
mer ( 030)  228941 1. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/ of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Openbare kennisgeving kapvergun-
ning

Het college van burgemeester en 
wethouders van gemeente De Bilt 
heeft op basis van artikel 4.3.2. 
van de Algemene plaatselijke ver-
ordening 2007 t/m 2e wijziging 
gemeente De Bilt een kapvergun-
ning verleend voor:

Maartensdijk:
•  1 gleditsia, Braamsluiper 3 (10-

12-2008)
•  5 veldesdoorns, 1 zwarte els, 4 

esdoorns, 2 zachte berken, 1 es 
en 8 inlandse eiken, Sportpark 
Dierenriem 4, Gemeente (10-12-
2008)

H ollandsche R ading:
•  1 berk en 1 den, Vuurse Dreef (10-

12-2008)
•  1 berk, Tolakkerweg 108 (05-12-

2008)

Een afschrift van deze kapvergun-
ningen ligt gedurende zes weken, 
na verzending aan de aanvrager 
(de verzenddatum staat achter de 
verleende vergunning), ter inzage 
bij de afdeling Vergunningen 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, kunnen 
binnen zes weken na de verzend-
datum van de kapvergunning een 
schriftelijk en gemotiveerd bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van 
de gemeente De Bilt, Postbus 300, 
3720 AH Bilthoven.

WET MILIEUBEHEER

A lgemene wet bestuursrecht 
Melding ingevolge art. 8.19 Wet 
milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat de volgende melding op 
grond van artikel 8.19 lid 2 Wet 
milieubeheer is ontvangen. 

•  Esso Nijpoort , Rijksweg A27 
(west), ter hoogte van kilome-
terpaal 85,0 te Groenekan. De 
melding is ingediend door Esso 
Nederland B.V. en de voorgeno-
men verandering betreft het plaat-
sen van een bovengrondse tank 
voor opslag van AdBlue met een 
capaciteit van 4.000 liter.

Burgemeester en wethouders ver-
klaren dat de voorgenomen ver-
andering niet leidt tot andere of 
grotere nadelige gevolgen voor het 
milieu dan die de inrichting, inge-
volge de op 10 oktober 1989 en 
ambtshalve wijziging van 15 mei 
2001 verleende milieuvergunning 
en de daaraan verbonden beperkin-
gen en voorschriften, mag veroor-
zaken. Ook leiden de veranderin-
gen niet tot een andere inrichting 
dan waarvoor de vergunning ver-

leend is en geven de veranderingen 
geen aanleiding tot een ambtshalve 
wijziging of (gedeeltelijke) intrek-
king van de vergunning (met toe-
passing van de artikelen 8.22, 8.23, 
of 8.25 Wet milieubeheer). 

Ingevolge het bepaalde in de Alge-
mene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende tegen dit besluit 
een bezwaarschrift indienen bij het 
college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente De Bilt, 
Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Het bezwaarschrift dient in ieder 
geval te bevatten: 
-  de naam en het adres van de indie-

ner en de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaar zich richt;
-  de gronden van het bezwaar.

De termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift bedraagt zes 
weken en begint 18 december 2008. 
Het bezwaarschrift dient voor het 
einde van deze termijn ter post te 
zijn bezorgd, mits het niet later dan 
een week na afloop van de termijn 
door ons is ontvangen. Daarnaast 
kan om een voorlopige voorzie-
ning (schorsing) worden verzocht 
bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's Gravenhage. 
Het griffierecht bedraagt € 138,- 
voor individuele personen en 
€ 276,- voor rechtspersonen. 

Inzage van stukken
De desbetreffende stukken kun-
nen gedurende de inzagetermijn op 
verzoek kosteloos worden ingezien 
bij:
•  de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, 

Laan van Vollenhove 3211 in Zeist 
( iedere werkdag van 8.30 - 12.30 
uur en 13.30 - 17.00  uur)

•  de gemeente De Bilt, Soestdijk-
seweg 173 in Bilthoven ( iedere 
werkdag van 8.30 - 12.30 uur)

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

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

Voor informatie:  Milieudienst 
Zuidoost-U trecht, telefoon ( 030)  
69 99 500/ 528/ 536.
Laan van Vollenhove 3211 
(in kantorencentrum Vollenhove, 
boven winkelcentrum, ingang A, 1e 
verdieping)

Postbus 461 
3700 AL Zeist
fax (030) 69 99 599
www.milieudienstzou.nl
info@milieudienstzou.nl

Concernstaf

T reasurys tatuut
Burgemeester en wethouders van 
gemeente De Bilt maken bekend 
dat zij in hun vergadering van 25 
november 2008 het (gewijzigde) 
Treasurystatuut 2008 hebben vast-
gesteld.

‘Treasury’ is het sturen en beheer-
sen van, het verantwoorden over en 
het toezicht houden op de financiële 
vermogenswaarden, de financiële 
posities, de financiële geldstromen 
en de hieraan verbonden risico’s.

Het gewijzigde Treasurystatuut 
2008 treedt morgen in werking 
en kan worden ingezien op het 
gemeentehuis in Bilthoven.

Raadsgriffie

Reglement van orde voor de verga-
deringen en andere werkzaamheden 
van de gemeenteraad van De Bilt

De gemeenteraad van De Bilt 
maakt bekend dat de gemeenteraad 
in zijn vergadering van 23 oktober 
2008 het (gewijzigde) Reglement 
van orde voor de vergaderingen 
en andere werkzaamheden van de 
gemeenteraad van De Bilt heeft 
vastgesteld. Het gewijzigde regle-
ment treedt in werken één dag na de 
dag van publicatie en werkt terug 
tot en met 24 oktober 2008. Gedu-
rende 3 maanden ligt het reglement 
ter inzage in het gemeentehuis. 

De wijziging betreft vooral de 
bevoegdheden van de agendacom-
missie van de raad (voorheen het 
Presidium) en het seniorenconvent, 
bestaande uit fractievoorzitters en 
voorzitter van de raad. 

Voor meer informatie over de 
(werk)wijze van de raad kunt u 
contact opnemen met de raadsgrif-
fie via telefoonnummer 030 228 
91 64 of via e-mail raadsgriffie@
debilt.nl. 

Bilthoven, 17 december 2008 

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

Werk in uitvoering
De komende week zijn de volgende werken in uitvoering in de 
gemeente De Bilt:
•  De Bilt: Wegwerkzaamheden Waterweg 1e fase: tot eind december 

2008;
•  Maartensdijk: Bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maar-

tensdijk;
•  Maartensdijk: Opnieuw bestraten gedeelte voetpad Dorpsweg 

( deel van nr. 38 t/ m 88)  tot 24 december 2008.

Vergunningen en Toezicht 

Openbare kennisgeving 
kapvergunning

Concernstaf

Raadsgriffie

Kerstvakantie Wijkservicecentra MEN S
De Wijkservicecentra MENS in De Bilt West en Maartensdijk zijn vanaf 20 
december tot en met 4 januari gesloten. Op maandag 5 januari 2009 kunt 
u weer bij ons terecht voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn en 
zorg in de Gemeente De Bilt. 

Wijkservicecentrum MEN S De Bilt West, T el. ( 030)  221 75 50
Locatie: Buurthuis ’t Hoekie, Prof. Dr. T.M.C. Asserweg 2, 3731 KX De Bilt
e-mail: helpdeskdb@mensdebilt.nl

Wijkservicecentrum MEN S Maartensdijk, T el. ( 0346)  21 10 55
Locatie: Dijckstate, Maertensplein 96, 3738 GR Maartensdijk
e-mail: helpdeskmd@mensdebilt.nl 

Zie ook: www.mensdebilt.nl.

Wet Milieubeheer 

R aad vergadert op donderdag 18 december

De raad van de gemeente De Bilt 
vergadert op donderdag 18 december 
2008 om 20.00 uur in de Mathilde-
zaal van het gemeentehuis te Biltho-

ven. Kijk voor de agenda op www.
debilt.nl bij Bestuur&Organisatie, 
vergaderkalender/-stukken. 

V ervol g op pagi na 1 1
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Verkoopadressen met een 
verkoopvergunning
De gemeente De Bilt heeft aan de 
onderstaande verkoopadressen een 
verkoopvergunning verleend:
•  Bilthoven, Van den Akker BV, Oude 

Brandenburgerweg 45-47;
•  De Bilt, Deco Home Jochem, Hes-

senweg 154;
•  De Bilt, EuropaTuin, Universiteits-

weg 2;
•  Groenekan, Fa. van der Neut & Zn, 

Groenekanseweg 5/13;
•  Hollandsche Rading, GroenRijk, 

Tolakkerweg 138.

Data verkoop vuurwerk en tijd van 
afsteken
Op bovenstaande locaties kunt u 
terecht voor uw aankopen van legaal 
consumentenvuurwerk.
De minimumleeftijd om vuurwerk 
te kopen is 16 jaar. Het vuurwerk 
mag uitsluitend worden verkocht 
en worden opgehaald op 29, 30 en 
31 december 2008 . Houdt er reke-
ning mee dat u vuurwerk uitsluitend 
mag afsteken tussen 10.00 uur op 
31 december 2008 en 02.00 uur op 1 
januari 2009.

Onregelmatigheid 1:  verkoop vuur-
werk buiten de verkoopadressen om
Let op: in het kader van het Vuur-
werkbesluit mag vuurwerk uitsluitend 
worden gekocht of worden afgehaald 

op é é n van de bovenstaande verkoop-
punten. Wordt er vuurwerk aan de 
deur verkocht of afgeleverd, dan is 
dat in strijd met de wetgeving en kan 
niet worden ingestaan voor uw veilig-
heid. Ziet u dat er vuurwerk buiten de 
verkoopadressen om wordt verkocht 
of afgeleverd, neem dan voor uw vei-
ligheid en die van anderen contact op 
de politie via telefoonnummer (0900) 
8844;  u kunt ook anoniem informatie 
achterlaten bij de politie via telefoon-
nummer (0800) 7000. 

Onregelmatigheid 2:  parkeren 
voertuig met vuurwerk erin
De gemeente heeft een artikel in de 
Algemeen Plaatselijke Verordening 
opgenomen waardoor het verboden is 
om een voertuig binnen de gemeente 
te parkeren als er meer dan tien kilo-
gram vuurwerk in het voertuig aan-
wezig is é n er binnen een straal van 
250 meter gebouwen zijn waar perso-
nen zich plegen op te houden. Denk 
hierbij dus aan woningen maar ook 
aan bedrijfsruimten. Het artikel geldt 
niet voor voertuigen die tijdelijk staan 
geparkeerd om de verkooppunten te 
voorzien van vuurwerk; zij beschik-
ken over de benodigde papieren om 
dat te mogen doen.
Vermoedt u dat er een voertuig staat 
geparkeerd dat voldoet aan de boven-
staande omschrijving, neem dan voor 
uw veiligheid en die van anderen 

contact op met de politie via (0900) 
8844 of anoniem met de politie via 
(0800) 7000.

Verkoop consumentenvuurwerk 2008
In 2008 wordt op 29, 30 en 31 december consumentenvuurwerk verkocht. In dit bericht leest u meer over 

verkoopadressen, belangrijke telefoonnummers bij onregelmatigheden m.b.t. vuurwerk en tips 
over het afsteken ervan.  

T ips en aanwijzingen afsteken 
vuurwerk
Ten slotte geven wij u graag enkele 
tips en aanwijzingen bij het afste-
ken van vuurwerk:
1  lees altijd goed de gebruiksaan-

wijzing
2  steek vuurwerk alleen aan met 

een speciale lont of sigaret
3  steek vuurwerk nooit in je hand 

aan
4  gebruik voor het afsteken van 

vuurpijlen een fles gevuld met 
zand of water

5  draag geen ny lon kleding en 
denk aan uw capuchon

6  steek weigerachtig vuurwerk 
niet opnieuw aan maar dompel 
dit onder in water

7  houd een afstand van minimaal 
6 meter aan tot anderen

8  let op de windrichting (vanwe-
ge omstanders en omliggende 
gebouwen)

9  blijf uit de buurt van rieten 
daken en dieren

10  maak vuurwerk nooit open en 
maak het niet aan elkaar vast 

11  steek maximaal 1 stuk vuurwerk 
tegelijk af 

12  houd huisdieren ruim van tevo-
ren binnen

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis, servicepunt 
en milieustraat tijdens de 

feestdagen 
Gemeentehuis Bilthoven
Het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven is gesloten op: 
-  Donderdag 25 december 2008 (eerste Kerstdag)
-  Vrijdag 26 december 2008 (tweede Kerstdag)
-  Donderdag 1 januari 2009 (nieuwjaarsdag)
-  Vrijdag 2 januari 2009 (collectieve vrije dag)

O p woensdag 2 4  december 2 0 0 8  en woensdag 3 1  december 2 0 0 8  
is het gemeentehuis vanaf 15.00 uur gesloten.

Servicepunt Maartensdijk
Het servicepunt van de gemeente, Tolakkerweg 219 in Maartensijk is 
gesloten op:
-  Maandag 22 december 2008
-  Donderdag 25 december 2008
-  Maandag 29 december 2008 
-  Donderdag 1 januari 2009

Milieustraat
De milieustraat is gesloten op: 
-  Donderdag 25 december 2008 
-  Vrijdag 26 december 2008 
-  Donderdag 1 januari 2009 
-  Vrijdag 2 januari 2009
-  Zaterdag 3 januari 2009 

O p woensdag 2 4  december 2 0 0 8  en woensdag 3 1  december 2 0 0 8  
is de milieustraat vanaf 15.00 uur gesloten.

Ophaaldata afval in gebied 3 gewijzigd 
in verband met de feestdagen

Let op: In gebied 3 (Groenekan, Hollandsche Rading, Maartensdijk en 
Westbroek) wordt in verband met de feestdagen het afval op een andere dag 
opgehaald dan gebruikelijk: 

•  Zaterdag 27 December 2008 i.p.v. 25 December 2008 (gft-afval) 
•  Zaterdag 3 januari 2009 i.p.v. 1 januari 2009 (huisvuil)

Gewijzigde openingstijden R egionale 
Sociale Dienst tijdens de feestdagen

In verband met de feestdagen zijn de kantoren van de Regionale Sociale 
Dienst, CWI, UWV, WGSP, Het Rond 6E te Zeist op woensdag 24 decem-
ber vanaf 16.00 uur, donderdag 25 december (eerste Kerstdag) en vrijdag 
26 december (tweede Kerstdag) gesloten. In verband met oud en nieuw 
zijn de kantoren zowel op donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag), als op 
vrijdag 2 januari gesloten. Op maandag 5 januari kunnen bezoekers vanaf 
10.30 uur terecht. Bovengenoemde data gelden ook voor de telefonische 
bereikbaarheid.

A vondopenstelling 
Zorgloket voortaan 
allé é n op afspraak

Vanaf week 52 (22 december) gaat 
het zorgloket op dinsdag van 15.00 
uur tot 19.00 uur uitsluitend op 
afspraak werken. U kunt voor het 
maken van een afspraak tussen 08.30 
uur en 12.30 uur telefonisch contact 
opnemen met medewerker van het 
zorgloket via 030 228 94 11. 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie
Donderdag 8 januari 2009

Wij nodigen alle inwoners en besturen van verenigingen, instellingen en stichtingen uit om samen 
met het gemeentebestuur nieuwjaarswensen uit te wisselen op donderdag 8 januari 2009. 

Het doet ons genoegen dat de Persmuskieten tijdens onze receptie op hun eigen wijze kort terug blikken 
op het afgelopen jaar. Op de piano verzorgt Maarten Wiegant weer de muzikale omlijsting.

De receptie vindt plaats
in de Mathildezaal van het gemeentehuis in Bilthoven

van 19.30 – 21.00 uur

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.

Het college van burgemeester en wethouders van De Bilt,
 de secretaris de burgemeester,
 R.A.K. Huijbregts A.J. Gerritsen

Beleidsnota Ouverture de inspraak in
In gemeente De Bilt wordt door het culturele veld en de gemeente gewerkt 
aan een nieuw cultuurbeleid. Een adviescommissie bestaande uit sleutelper-
sonen uit het culturele veld heeft wethouder H.P. Mittendorff eind oktober de 
beleidsnota Ouverture aangeboden. In deze nota staat een voorstel voor het 
nieuwe cultuurbeleid. Over de nota kunnen van 17 december 2008 tot en met 
23 januari 2009 reacties worden ingediend.
De nota ligt ter inzage op het gemeentehuis, bij de bibliotheken in de gemeen-
te, bij De Muziekschool en De Werkschuit. Daarnaast is de nota in digitale 
vorm te vinden op www.debilt.nl. Reacties kunnen worden gericht aan burge-
meester en wethouders van gemeente De Bilt, postbus 300, 3720 AH  Biltho-
ven. Reacties kunnen ook worden gemaild aan info@debilt.nl.

Belastingsamenwerking 
tussen De Bilt en U trecht

In het kader van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de wet 
WOZ gaat de gemeente De Bilt vanaf 1 januari 2009 samenwerken met de 
gemeente Utrecht. Deze samenwerking zal de continuïteit en daarmee de 
kwaliteit van de dienstverlening  aan de inwoners ten goede komen. 
 Voor de  inwoners van onze gemeente verandert er niets. Het telefoonnum-
mer en de website blijven ongewijzigd. Dus iedereen kan zijn vragen per 
telefoon, internet of aan de balie op het gemeentehuis in Bilthoven blijven 
stellen. De aanslag die in de bus valt heeft het logo van de gemeente De Bilt. 
Het gemeentebestuur van De Bilt blijft verantwoordelijk voor het beleid en 
de vaststelling van de tarieven.
In totaal gaat het om het werk van 7 medewerkers van De Bilt die in dienst 
zullen treden van de gemeente Utrecht. Er is gekozen voor een lichte gemeen-
schappelijke regeling met een onderliggende dienstverleningsovereenkomst. 
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Zakjes van twee hondenhaltes 
Maartensdijk tijdelijk verwijderd 
Onlangs is geconstateerd dat op twee locaties is geprobeerd om honden-
poepzakjes in de brand te steken. Dit betreft de zakjes uit de hondenhaltes 
die in de groenstrook bij de Venushof en de Saturnushof staan. Om te voor-
komen dat de hondenhaltes helemaal afbranden, verwijderen medewerkers 
van de gemeente bij bovengenoemde haltes de zakjes. Dit is een tijdelijke 
maatregel. Indien blijkt dat er op meerdere locaties sprake is van brand-
stichting, dan worden de zakjes ook bij die hondenhaltes tijdelijk verwij-
derd.  In het nieuwe jaar worden de 
zakjes weer aangevuld. Tot die tijd 
kunt u ze gratis afhalen bij de Die-
renspeciaalzaak, gevestigd aan het 
Maertensplein en het Servicepunt 
in het voormalige gemeentehuis van 
Maartensdijk aan de Tolakkerweg. 

M ededel ing:  H et ge meentenieuw s is vol l edig in deze rubriek opge nomen. 
A l l een voor de bekendmaki nge n en vergu nninge n is een sel ec tie opge nomen, 
w aar bij  in ieder ge val  al l e inf ormat ie over de dorps kernen w ordt vermel d. 
V ol l edige  vermel ding va n de bekendma kinge n voor de kernen D e B il t en B il t-
h oven staan  w ekel ij ks in de B il tB uis/ B C  en op de w ebsite van  de ge meente 
D e B il t w w w .de bil t.n l .

Eerste contracten 
Larenstein getekend

Op 11 december hebben de eerste ondernemers tijdens een feestelijke 
bijeenkomst de contracten getekend voor de aankoop van kavels op 

bedrijvenpark Larenstein. Met de verkoop van de eerste kavels
aan ondernemers, is het startschot gegeven voor daadwerkelijke 

bouwactiviteiten op Bedrijvenpark Larenstein.

Burgemeester Gerritsen toonde zich bijzonder blij met deze gebeurtenis. Na 
een woordje door burgemeester Gerritsen en wethouder Ditewig werden de 
contracten getekend en ontving elke ondernemer een aandenken in de vorm 
van een miniatuur bouwbord van het bedrijvenpark. Na de groepsfoto is met 
heerlijke champagne, aangeboden door Q-vignes, getoost op deze mooie 
mijlpaal.

Vier partijen tekenden een contract:
1.  A-quadraat / BVB BV, vertegenwoordigd door de heren A.Verhoef en A. 

de Booij 
2.  Van Doorn (Th. J. van Doorn Holding BV), vertegenw. door De heer J. 

van Doorn 
3.  Triple Audio/Triple Allesgoed BV, vert. door de heren L. Reijnders en M. 

Reinalda 
4.  Bedrijfsverzamelgebouw (Vereniging van Eigenaars 

Bedrijfsverzamelgebouw(en) Larenstein), 

Ondernemers die zich gaan vestigen in het bedrijfsverzamelgebouw  
( contractueel vertegenwoordigd door genoemden onder 4.) :
•  B. Huussen Holding B.V.
•  Maatschap Krul van Zanten
•  Aannemersbedrijf 12 januari
•  Philip Somers Siersmid 
•  Q-Vignes Wijnimport
•  Rahus Beheer B.V.
•  VOF A. van Oostenbruggen

Douwe Tijsma begon de wande-
ling met een inleiding over de ont-
staansgeschiedenis van het oude 
dorp De Bilt. De Dorpsstraat, voor-
heen Steenstraat, was al in 1290 
bestraat en is daarmee é é n van oud-
ste bestrate wegen van Nederland. 
‘Het zag er hier toen uit als het 
slagenlandschap in Westbroek, wat 
boerderijen en stroken weiland met 
sloten ertussen’, aldus Tijsma. De 
burgemeester de Withstaat vormde 
destijds de achterdijk, met hier en 
daar een boerderijtje en een wijds 
zicht, eveneens zoals in Westbroek. 

Witte Swaen
Tijsma vertelt dat er al vanaf de 
veertiende eeuw een herberg in De 
Bilt was. ‘Die diende voor mensen 
die onderweg waren naar U trecht en 
te laat waren om de stad in te gaan. 
De stadspoorten gingen een kwar-
tier na zonsondergang dicht. Rei-
zigers bleven dan in De Bilt over-
nachten om de volgende ochtend 
naar de stad te gaan. We hebben hier 
nog steeds De Witte Swaen’, aldus 
Douwe Tijsma. Hij vertelt dat heel 
veel herbergen in de omgeving in 
die tijd Zwaan in hun naam hadden. 
‘In herbergen kon je eten, drinken, 

slapen en je paard stallen. Als je 
ook nog wat liefde wilde, was dat 
mogelijk bij herbergen waar een 
bord met een zwaan uithing. Daar 
deden publieke vrouwen hun werk. 
Grappig is dat bijna alle café ’s rond 

Utrecht wel een café Het Zwaantje 
hebben. In Westbroek stond tot nog 
voor enkele jaren café Het Zwaan-
tje tegenover de kerk. Zelfs op de 
muurschilderingen uit 1490 is Het 
Zwaantje te zien.’ 

H erbestrating
De rondleiding in het oude dorp 
voert langs fraaie gebouwen uit ver-
schillende tijdperken. De dorpskerk 
die in 1652 in gebruik werd genomen 
vormt het middelpunt van de oude 
kern. Evenals de begraafplaats. De 
herbestrating en herinrichting van 
het oude dorp zal naar verwachting 
ook nieuwe ondernemers naar het 
dorp trekken. Bewoners zijn over 
het algemeen erg te spreken over 
de opknapbeurt van het oude dorp. 
C arolien Loggen van Domus Aurea 
designcadeaus en woonaccessoires 
ziet er heel veel voordelen in. 
Bewoners zijn wel bezorgd over de 
parkeermogelijkheden en het sluip-
verkeer. Zij krijgen de komende 
tijd volop de gelegenheid om over 
de inrichting van het gebied van 
gedachten te wisselen. Projectleider 
vanuit de gemeente is Mette C orsel. 
Eind 2010 is naar verwachting de 
herbestrating gereed. 

Dorpskern De Bilt krijgt opknapbeurt
door Guus Geebel

Maurits van de Sande van stedenbouwkundig bureau BDP .Khandekar presenteerde vrijdag 12 december 
drie modellen voor de herinrichting van de dorpskern De Bilt. Veel omwonenden en belangstellenden 

waren naar restaurant Ilha gekomen om van de voorstellen van het bureau kennis te nemen. 
Voorafgaand vond onder leiding van Douwe T ijsma, gemeenteambtenaar voor monumentenzaken, 

een wandeling door het gebied plaats. 

Gemeenteambtenaar monumentenzaken Douwe T ijsma weet veel over de 
gebouwen te vertellen.

Niet alleen het gemeentehuis in Maartensdijk staat leeg. De Bilt heeft er 
ook een.

Geachte heer J anssen en Post,

Geweldig en hartverwarmend om 
te horen hoe betrokken de passan-
ten zijn, die ons prachtige landelijke 
Westbroek doorkruizen. 

Ik begrijp best wel dat het met de 
sluiting van de ring op dit moment 
even lastig is om helemaal van Maar-
tensdijk naar Lage Weide te rijden, 
maar dat is niet het probleem van de 
inwoners van Westbroek. Het inrij-
verbod is er echter niet uitsluitend en 
alleen voor het plezier van de bejaarde 
inwoners van slaapdorp Westbroek. 

Het is in het leven geroepen omdat 
het sluipverkeer tegengaat, de vei-
ligheid verbetert en omdat de weg 
simpelweg niet toereikend genoeg is 
voor al het verkeer tussen U trecht en 
Hilversum. 

Gezien het rijgedrag is er overigens 
gemakkelijk onderscheid te maken 
tussen inwoners en passanten. Pas-
santen kunnen langs de weg namelijk 
geen gebodsborden lezen die betrek-
king hebben op maximum snelheden, 
inrijverboden en voorrangssituaties. 
Het lijkt wel of de passanten op de 
vlucht zijn... In plaats van extra ver-

gunningen voor mensen van buiten 
Westbroek lijkt het mij dan ook beter 
dat er vaker en intensiever gehand-
haafd wordt. De ring U trecht is een 
uitstekend alternatief!  

En als u de milieuverontreiniging, 
reistijd en reiskosten zo belangrijk 
vindt, kunt u beter op de fiets naar uw 
werk. Dat scheelt reistijd, reiskosten, 
files en stress. Maar past u alstublieft 
op voor het sluipverkeer!

W ieger Boonstra, 33 jaar, 2 auto’ s, 
W estbroek

Dat wil ik ‘effe’ kwijt...
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Organisator Alex Willemse is al 
geruime tijd druk in de weer om van 
de inmiddels dertiende editie van 
Kerstland U trecht een groot succes te 
maken. Dat betekent onderhandelen 
met de directie van de Veemarkthal-
len, voldoende personeel werven en 
een publiciteitscampagne opzetten en 
lanceren. Willemse is ervan overtuigd 
dat ook dit jaar weer veel gezinnen 
Kerstland U trecht zullen bezoeken. 
‘Onze formule  - een uitgekiende mix 
van attracties voor jong è n oud - blijkt 
al twaalf jaar uitstekend te werken. 
Dat betekent natuurlijk niet dat je 
op de automatische piloot achterover 
kunt leunen. Je moet blijven investe-
ren in nieuwe attracties om elk jaar 
iets nieuws toe te voegen. Mensen in 
mijn omgeving vragen mij vaak: ‘Ben 
je niet bang dat de recessie een succes 
in de weg staat’?  Ik heb daar een uit-
gesproken mening over. Kijk op een 

willekeurige zaterdag eens in U trecht: 
honderden mensen lopen met tassen 
vol boodschappen over straat. De 
meeste Nederlanders reageren nogal 
laconiek op al die paniekverhalen. 
Natuurlijk zullen ze over een uitgave 
twee keer nadenken en misschien in 
plaats van twee keer per jaar é é n keer 
op vakantie gaan. Juist in zo’n situatie 
is Kerstland U trecht een aantrekkelijk 
alternatief: met het hele gezin gezel-
lig een dagje uit voor een betaalbare 
prijs.”

N ieuw
Dit jaar worden - in samenwerking 
met KMG Events - verschillende 
nieuwe attracties geï ntroduceerd. De 
Shaker is een echte familieattractie, 
geschikt voor jong en oud. Dat geldt 
ook voor de Speedy Gonzales, een 
fraaie achtbaan. Voor de jeugd is er de 
Master, een spectaculaire attractie die 

ronddraait terwijl de gondels in snelle 
bewegingen omhoog en omlaag gaan. 
Een absolute aanrader!  De Movi 
Shuttle is een grote simulator in de 
vorm van een raket, waarin een film 
draait. Door de bewegingen van de 
Movi Shuttle beleven de bezoekers 
een heus avontuur. 

Ook nieuw is de Rain Forest, een 
leuke uitdaging in de vorm van een 
glazen doolhof. Naast de attracties 
zijn er meerdere terrassen, het show-
podium - waar diverse artiesten hun 
talenten tonen en leuke spelletjes wor-
den gedaan -, de gezellige braderie 
met aantrekkelijk geprijsde artikelen 
en niet te vergeten het Kabouterland 
met kabouter Hans, waar de kleintjes 
allerlei leuke dingen kunnen doen. 
Ook het familiecircus Bavaria is dit 
jaar weer van de partij met hun leuke 
gevarieerde shows.

Kerstland U trecht start op 25 decem-
ber en duurt tot en met 30 december. 
Na het betalen van een vaste toe-
gangsprijs - 14 euro voor volwas-
senen, 12 euro voor kinderen tot en 
met twaalf jaar - zijn alle attracties en 
het circus gratis. Meer informatie op 
www.kerstland.com Kerstland wordt 
gehouden van 25 t/m 30 december 

2008 in de Veemarkthallen te U trecht 
en is elke dag geopend van 10.00 
tot 18.00 uur. Het Veemarktcomplex 
is gelegen aan de Sartreweg 1-3 te 
U trecht. Komende via de A27 vanuit 
Hilversum richting U trecht, op de 
A27 afslag 30 nemen. Onderaan de 
weg rechts afslaan, bij rotonde rechts 
afslaan.

Kerstland U trecht 
Kerstland U trecht behoeft nauwelijks nog enige introductie. H et overdekte pretpark van N ederland in de 
U trechtse Veemarkthallen zal ook dit jaar ongetwijfeld weer veel bezoekers trekken. Ondanks de recessie 
waar de kranten vol van staan. Of wellicht juist dankzij de recessie. Want waar kun je met het hele gezin 

voor betrekkelijk weinig geld nog onbekommerd genieten?

K erstland U trecht: Het overdekte pretpark van Nederland in de U trechtse 
Veemarkthallen zal ook dit jaar ongetwijfeld weer veel bezoekers trekken.

Kerstbeeldjes
Woensdag 10 december was er in de recreatieruimte van De Toutenburg in 
Maartensdijk kerstklaverjassen. Hoewel de deelnemers om de andere week 
al spelen, waarbij veel wordt gepraat en gelachen, was er deze middag toch 
iets bijzonders. C orrie Korsman, die samen met haar man Johan de organisa-
tie in handen heeft, was er in geslaagd om hele mooie prijzen te verzamelen. 
Zij bedankte in haar toespraakje dan ook de plaatselijke winkeliers voor hun 
bijdrage, waarvan de heerlijke bewijzen op een tafel waren tentoongesteld. 

In de zaal was ook een kerstopstelling met beeldjes die door C orrie zijn 
gemaakt. Het in mallen gegoten vloeibaar keramiek wordt na het bakken 
uiterst zorgvuldig gevijld en geschilderd. De koningen, de herders, de kame-
len en de andere figuren staan in vele soorten te pronken. C orrie maakt de 
figuurtjes al tien jaar maar triest is, dat ze er om gezondheidsreden mee moet 
stoppen. Maar gezien haar actieve instelling zal zij met haar man nog lang 
doorgaan met het organiseren van, onder andere, het regelen van het klaver-
jassen voor medebewoners en buitenstaanders [ KP] . De door C orrie K orsman gemaakte kerstopstelling.

Zelf kaarsen maken
Rond de kerstdagen heeft Atelier ‘Het Persje’ zoals elk jaar weer inloopda-
gen. Tijdens deze inloopdagen zijn kinderen en ook volwassenen in de gele-
genheid om onder deskundige leiding een mini bolkaars of een dinersetje 
(2 dinerkaarsen) te maken. De inloopdagen zijn op zaterdag 20 december, 
dinsdag 23 december en woensdag 24 december, telkens van 10.00 tot 
15.00 uur. Leeftijd vanaf 4 jaar. Kosten 4,95 euro p.p. per mini bolkaars of 
dinersetje De inloopdagen zijn op Koperwieklaan 1, 3722 C A, Bilthoven. 
Tel. 06 24645128. Zie ook www.het-persje.com. Verdere informatie is ook 
te verkrijgen via info@shamballa.nl

Laatste Wereldwinkel in 2008
Nog é é n keer dit jaar (maar in 2009 gaat de Wereldwinkel graag door! ) 
kunt u de roya al gevulde verkooptafels bezoeken. Nog net op tijd om een 
keuze maken te maken uit de unieke collectie kerstartikelen: retablo' s, 
kerststallen, boomversieringen, sieraden en andere hebbedingetjes. U  treft 
de Wereldwinkel op zaterdag 20 december tussen 10.00 en 16.00 uur in de 
hal van Dijckstate.
 
Heeft u in de landelijke pers gelezen dat de culinaire producten van Fair 
Trade in de recente C ulinaire Almanak een pluim kregen van niemand min-
der dan Will Jansen?  Alle Fair Trade producten die besproken worden, zijn 
' goed'  tot ' zeer goed'  beoordeeld. De drie rijstsoorten Pandan, Basmati en 
Zilvervlies kregen zelfs de allerhoogste waardering.
 
De wereldwinkel kan nog heel goed een paar vrijwillig(st)ers gebruiken. 
Wie wil af en toe een paar uurtjes meewerken om de plaatselijke mobiele 
Wereldwinkeltje draaiende te houden?  C ontactadres: Henny de Korte, Pr. 
Beatrixlaan 20 te Maartensdijk, tel. 0346 211737.

Kerstmiddag 
voor senioren

Donderdag 18 december is ieder-
een van 14.30 tot 16.00 uur van 
harte welkom in het dorpshuis ‘de 
Furs’ in Lage Vuursche voor een 
gezellige kerstmiddag. Het Goois 
Ouderenkoor verzorgt een optre-
den en draagt hierdoor bij aan een 
gezellige middag. Het Goois Oude-
renkoor bestaat uit 50 leden en is 
de afgelopen jaren regelmatig te 
gast geweest tijdens de senioren-
middagen in Lage Vuursche. Op 
het programma staan veel kerstlie-
deren, die iedereen ook mee kan 
zingen. Als bijdrage in de kosten 
wordt 2 euro gevraagd.

Volkskerstzang in Groenekan
Woensdag 17 december wordt er in de Dorpskerk aan de Groenekanseweg in 
Groenekan een Volkskerstzang georganiseerd. Dit evenement vond jarenlang 
plaats in het kerkje in  Blauwcapel, maar het organiserend comité  heeft beslo-
ten dit traditionele zangfeest dichter bij huis te houden.

Iedereen weet de kerk in Groenekan te vinden, maar veel inwoners hebben 
dit monument nog nooit van binnen gezien. Op 17 december a.s. bestaat de 
unieke gelegenheid om de kerk eens van binnen te bekijken en om te genieten 
van kerstliederen. Meezingen met de traditionele kerstliederen is natuurlijk 
het hoofditem, maar er worden ook minder bekende kerstliederen gepresen-
teerd. Het Groenekans Muze Koor(vernieuwd na de Shakespeareproductie 
deze zomer) heeft een keuze gemaakt uit kerstliederen uit binnen- en buiten-
land en zal deze ten gehore brengen. De bezoekers worden bij binnenkomst 
verwelkomd door een ensemble, bestaande uit Peter en C arolien Klopstra en 
Anneloes van de Brink. Klaas van Boggelen en Michiel Plomp zorgen met  
trompet en orgel voor de muzikale omlijsting. Bij Kerstmis horen natuurlijk 
kinderen: leerlingen van basisschool de Nijepoort presenteren op deze avond 
speciaal ingestudeerde liedjes. 

Komt allen tezamen
Het thema van de avond is ‘Een kind is ons geboren’. De predikanten van de 
Hervormde Kerk (PKN) en van de Hervormde Boskapel in Groenekan zul-
len samen zorgen voor de organisatie van het programma van de avond. De 
toegang is gratis, maar na afloop kan er een bijdrage gegeven worden voor 
Stichting Tandheelkundeproject Kenia. Na afloop van de avond wordt er cho-
comel geschonken. 

De avond begint om 19.30 uur en de kerk is open vanaf 19.00 uur. Parkeren 
kan bij de Kastanjelaan en de Versteeglaan (fietsen en lopen is natuurlijk ook 
een mogelijkheid). De avond wordt in alle opzichten bijzonder: het ‘Komt 
allen tezamen’ is zeer van toepassing op deze volkskerstzang [ SvdL] .

Kerstzangdienst 
in Lage Vuursche

Zaterdag 20 december om 20.00 
uur wordt in de Hervormde Kerk 
(PKN) in Lage Vuursche de jaar-
lijkse Kerstzangdienst gehouden 
met medewerking van het C hriste-
lijk gemengd zangkoor ‘De Woud-
zang’ en organist Pieter van Dam. 

De plaatselijke Hervormde predi-
kant ds. G.H. Kruijmer verzorgt 
een meditatief moment. 

Na afloop is er nog een moment 
van ontmoeting onder het genot 
van een kop koffie of thee.



DIVERSEN

Let op!  BETTY ' S C ORNER 
vanwege drukte extra geopend 
op woensdag 24 decem-
ber!  Maak snel een afspraak: 
06-33722022 Zorg voor uw 
haar!

Bianca voor uw NAGELS!  Bel 
06-14433481

SAX OFOON en KLARINET 
privé  les op niveau, ensemble, 
v. beg. en gev., door gedipl. 
docent met int. podium erva-
ring, t: 0655891237

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

Merk Tapijt en Viny l met kortin-
gen tot 70 %  .Tel 06 30186342 
of kijk op www.mevoshop.nl

Wie o wie kan mij aan zelfstan-
dige woonruimte in (omgeving) 
Groenkan helpen. Gezien mijn 
werk voor de Vierklank wil ik 
graag (ipv mijn prijzige huis 
in Hilversum) een huisje hier 
in de omgeving. Huur max. €  
500. Heeft of weet u iets?  Bel 
06-53538179

Gevonden zaterdag 29 nov. op 
de Veldlaan tegenover nr. 17, 
goudkleurige damesring met 2 
steentjes. Bel 0346-211788
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Te koop kleine HOOIBALEN. 
€  6,- per stuk. Tel. 0346-
281288

2 houten tafeltjes 1 63x33x40. 
1 Rond 53x35 cm. Beide met 
2 tableaus. € 10,- p.s. Samen 
€1 7,-. Moet je zien!  Tel. 0346-
212492

Kunstschaatsen wit, mt. 37. 
€ 5,-. 2 stel lowriders, fiets-
tasjes, bruin canvas, per stel.  
€  10,-. 2 stel. € 17,-. Tel. 0346-
212492

Massief eiken tafelblad 
140x87x7 cm. Gratis. Tel. 
0346-212529

KPN Huiscentrale Homevox 
1-5N. € 15,-. Bedbodem 
135x190 cm. € 10,-. Tel. 
06-51018158 of na 18.00 uur. 
Tel. 0346-212346

Hometrainer. € 10,-. Antiek 
grenen commode. € 30,-. Tel. 
0346-211678 

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 AANGEBOEN

Avondje weg en oppas nodig?  
Meisje van 14 komt graag (in 
Groenekan) oppassen. Bel na 
17.00 uur 0346-213204

T e koop aangeboden

N ootjes

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 é é n woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 € 4,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan +  € 1,00.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels € 8,00 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan +  € 1,50.

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

T e koop gevraagd

P ersoneel A angeboden

Diversen 
F IET S SER VICE CEN T R U M MA A R T EN  V. DIJK
GR U T T OLA A N  18  T el.0346-212267
Geopend:  Ma en Wo 16.00-20.00 uur. 
Vr. v.a. 13.00 uur. Za. 9.00-16.00 uur.
Onderdelen uit voorraad leverbaar. Di. en do. alleen op telefoni-
sche afspraak 90%  dezelfde dag klaar. Ook levering alle merken 
NIEU WE- en gebruikte fietsen.

H oveniersbedijf 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 R ose - Maartensdijk. T el. 
06-5 4967 98 5

Verhoog uw weerstand  voor de komende winter
Beweeg goed,eet gezond,iedere dag een schep vitaminen en 
mineralen is aan te bevelen. Nu in zakjes voor 1 dag verkrijg-
baar. w.a. vink-blonk- tel. 0346-571377. e-mail: vink-herbalife@
filternet.nl.

Smit T echnische Installatie H ollandsche R ading. Elektronische 
inbraakbeveiliging ing. huisautomatisering. Ledverlichting v. 
huis en tuin. Elektro, data. Bel 06-50555387

Schoonmaakbedrijf van Vulpen facilitair
www.van-vulpen-facilitair.nl
Tel. 035-5827277 b.g.g 06-54635503

Kerstverkoop bij Blooming Business op 18/12 van 18.30-20.30 
en 20/12 van 10.00-13.00 Beukenburgerln 62 (Voormalig bos-
wachtershuis in bos De Ley en);  alleen bereikbaar via woonwijk 
De Ley en te B’hoven (06-20199194)

Goede voornemens in de praktijk brengen!  Start dinsdag 6 
januari met y oga te Maartensdijk. Voor info: Rozemarie C oenen 
0294-232728

Y oga!  Echt een nieuwe start maken in 2009?  Een nieuwe serie 
van 14 y ogalessen begint op dinsdag 6 januari, in Groenekan, 
Opgave bij C amee Michon. Tel. 0575-494751

December-cadeaumand!
Bij ons kunt u terecht voor artikelen op het gebied van gezond-
heid, schoonheid, lichaamsverzorging, voor geuren, cadeautjes 
en producten voor huis- en autoverzorging, die niet in winkels 
te koop zijn met 100%  tevredenheidsgarantie!  Doornenbal-
Boogaard, 0346-212687

A dverteren 
in de V ierkl an k!

I ets voor u?

B el  dan  0346 21 19 92
Sojos A genda

Kijk ook op www.freewebs.com/sojos1

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 17 december zijn alle basisschoolkin-
deren vanaf 6 jaar voor de laatste keer in 2008 weer 
welkom op de tweewekelijkse spelletjes- en knutsel-
middag van Sojos. Er wordt uiteraard weer een super-
leuk programma aangeboden door Hassan en zijn 
enthousiaste vrijwilligers. Deelname aan de middag is 
mogelijk van 14.00 tot 16.00 uur en is gratis. 

Kids Only Disco - thema ‘F ashion’
Op vrijdag 19 december is er weer een Kids Only 
Disco avond in Sojos. Maar dan meteen wel een heel 
vette! !  Het thema is namelijk mode;  dus iedereen 
wordt verwacht in prachtige uitdossing. Deze kan 
dan geshowed worden op een heuse catwalk. Afijn, 
het gaat dus weer een heel leuke avond worden ! !  De 
disco is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en 
duurt van 19.00 tot 21.30 uur. De entree is 1 euro. 

Donderdag geen inloop
Op 18 december is er geen inloop in Sojos, i.v.m. 
een vrijwilligersuitje en een schoolavond van Groen-
horst.

Oud en N ieuwfeest
En natuurlijk is er ook dit jaar weer het traditionele 
Oud en Nieuwfeest voor jong en oud Maartensdijkers 
in Sojos. Vanaf 01.00 uur (oudejaarsnacht) gaat het 
dak er weer af ! !  Meer info volgt.

F amous

Z eker 100 jongeren tussen de 12  en 16 jaar hebben 
afgelopen vrijdag Famous bezocht. Famous werd 
georganiseerd door Babette T ang en K im Peters in 
Sojos in Maartensdijk. De opkomst was goed, de 
party  geslaagd. Meer foto´ s zijn te zien op de hy ves 
pagina van deze meiden,  www.famous-party .hy ves.
nl [ MD] .

Kinderkerstfeest

Z ondag 2 1 december rond 16.00 uur worden de kaarsjes aangestoken en luidt 
de klok van de K apel in Hollandsche R ading weer. Al heel veel jaren komen 
kinderen op een zondag voor kerst daar samen om kerstliedjes te zingen, muziek 
te naken en te luisteren naar een mooi kerstverhaal. O ok dit jaar zijn alle kin-
deren, met hun ouders, opa’ s en oma’ s of anderen weer van harte welkom. Na 
afloop is er nog iets te eten en te drinken voor de kinderen [ MD] .

Jeugdkerstviering 2008
Op zondag 21 december 2008 is er in de Dorpskerk 
in De Bilt (Dorpsstraat/Burg. De Withstraat) weer de 
jaarlijkse jeugdkerstviering. Tezamen met alle jeugd(-
igen) van deze Hervormde wijkgemeente viert men 
het feest van licht, vrede en vreugde. Het thema is: 
‘Laat je licht schijnen! ’ Iedereen wordt uitgenodigd 
er bij te (willen) zijn. De aanvang is om 17.00 uur. 
De reguliere avonddienst om 19.00 uur vervalt deze 
avond.

Kerstknutsel en Kerstdisco
Op vrijdag 19 december a.s. van 18.30 uur tot 20.30 
uur organiseert het Jeugdwerk Groenekan in het 
Dorpshuis De Groene Daan een Kerstknutsel en een 
Kerstdisco. Tevens is er (daardoor) voor de ouders 
gelegenheid om bij te kletsen onder het genot van een 
kopje koffie of thee.

Biltpop contestavond in W4!
Zaterdag 20 december organiseert Biltpop weer een 
contestavond in W4 aan Weltevreden 4 in De Bilt. 
Er zullen drie bandjes de strijd aan gaan voor een 
plek in de regiofinale van De Grote U trechtse Live 
Prijs (GU LP). U nder Destruction, The C urlies en 
Second7 zullen het podium bestormen in jongeren-
activiteitencentrum W4. De deuren gaan open om 
20.00 uur en het eerste bandje zal om 20.30 uur 
optreden. De toegang is 3 euro. Meer informatie via 
www.biltpop.nl of info@biltpop.nl 

Logeerkoffertje in de kerstvakantie
Krijgt u in de kerstvakantie een logeetje in de leeftijd tot zeven jaar of gaat uw 
kind zelf misschien uit logeren?  Dan hebben de bibliotheken in de gemeente De 
Bilt een leuk idee: leen een logeerkoffertje. Er zijn logeerkoffertjes met verschil-
lende thema’s: peuters, kleuters, prinsessen en piraten. Ze zijn te leen voor 3 euro 
en geven u en uw logeetje 2 weken lees- en kijkplezier.

De bibliotheek staat barstensvol boeken en andere materialen, ook voor de klein-
tjes. Dat is moeilijk kiezen. Daarom hebben wij alvast het leukste voor u uitge-
kozen en in een mooi koffertje gestopt. Een logeerkoffer met verrassende inhoud 
om lekker (voor) te lezen tijdens het logeren. De koffertjes zijn speciaal voor 
logeetjes tot zeven jaar. Kleinkind, neefje, nichtje en natuurlijk ook voor kinderen 
die gaan logeren. Met een logeerkoffertje van de bibliotheek geniet u samen van 
het mooiste uit de bieb. 

Bezoek de website www.bibliotheekdebilt.nl voor uitgebreide en actuele informa-
tie van en over de bibliotheek
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Piet Paulusma had er al voor gewaar-
schuwd. Het zou zaterdag een droge 
maar koude dag worden. De gure 
wind zorgde er voor, dat de gevoels-
temperatuur ver beneden nul lag. Veel 
mutsen dus langs de lijn van het 
hoofdveld van SVM aan de Dieren-
riem. De hoofdmacht trad aan tegen 
Jonathan. 

De ploeg uit Zeist begon de com-
petitie goed, maar de laatste weken 
gaat het in rap tempo neerwaarts 
op de ranglijst. Jonathan dacht het 
vertrouwen wat op te vijzelen tegen 
degradatiekandidaat SVM, maar 
kwam bedrogen uit. Jonathan had 

niets te verdienen in Maartensdijk, 
want SVM dicteerde de wedstrijd. 
Vanaf het begin van de wedstrijd was 
te zien, dat SVM van plan was einde-
lijk een overwinning te boeken.

F el SVM
Trainer Evre had voorafgaande aan 
de wedstrijd weer moeten puzzelen 
met de opstelling. Stofzuiger Sjoerd 
Burgers was na een schorsing weer 
terug, maar Henri Stone (schouder) 
en Bram van Eck (enkel) ontbraken 
door blessures. Gelukkig kon Evre 
wel een beroep doen op jeugdspeler 
Mike de Kok, die een nuttige wed-
strijd speelde in de voorhoede. In veel 

voorgaande wedstrijden startte SVM 
fel en creë erde het in de beginfase 
een grote kans. Zaterdag was het niet 
anders. SVM zocht meteen de aanval 
en in de 10de minuut kreeg Marco 
Willemse een geweldige kopkans uit 
een voorzet van Bjö rn Engel, die 
deze keer als rechtsbuiten gepositio-
neerd was. De doelman van Jonathan 
keerde de inzet van Willemse. 

Een paar minuten later was er een 
venijnig schot van Rick Lith met een 
vervelende stuit voor de keeper. U it 
de daaruit volgende corner kon Sjoerd 
Burgers uit de scrimmage bijna bin-
nenschieten. In de 20ste minuut ging 

een mislukte voorzet van Laurens van 
Leeuwen richting bovenhoek van het 
doel van Jonathan. De keeper kon de 
bal rustig vangen, maar blunderde 
vreselijk en liet de bal voor de voeten 
van de meegelopen Willemse vallen. 
Willemse had een leeg doel voor zich, 
maar presteerde het om de bal voor-
langs te schieten. Het bleek geluk-
kig uitstel van executie. In de 37ste 
minuut was het eindelijk raak voor 
SVM. Sjoerd Burgers schoot de bal 
achter de keeper van Jonathan. Op dat 
moment een verdiende voorsprong 
voor SVM.

Vasthouden 
In de tweede helft gebeurde er niet 
veel meer. SVM bleef attent spelen 
en de verdediging met Sjoerd Bur-
gers, Michel de Goede, Rik Vos en 
Michel Kemp bleef moeiteloos op de 
been. Eindelijk werd weer eens de nul 

gehouden. Evre bracht twintig minu-
ten voor tijd good old Marcel Kooi 
in, die nog de grootste kans kreeg 
op 2-0. De tweede helft bleef echter 
doelpuntloos. Jonathan verdiende ook 
geen doelpunt. want de ploeg werd 
niet een keer gevaarlijk voor het 
doel van keeper Richard de Groot. 
Eindelijk weer eens blijde gezichten 
in de SVM-kantine, die schitterend in 
kerstsfeer is gebracht. 

Winterstop
Voor de voetballers is er nu een tijdje 
winterstop. De eerste wedstrijd, uit 
tegen Dalto, is pas op 31 januari 
2009. Een paar weken de tijd dus om 
weer wat blessures te laten herstellen. 
Wie weet was afgelopen zaterdag 
de start van de weg naar boven. In 
ieder geval waren de drie punten dik 
verdiend en kan SVM met een goed 
gevoel ‘overwinteren’. 

SVM overwintert
SVM gaat met een opgelucht gevoel de winterstop in. Jonathan werd afgelopen zaterdag met lege handen 

terug naar Zeist gestuurd. Eindelijk een overwinning voor SVM ( 1-0) .

Na een gelijkopgaande eerste helft 
liet Tweemaal Zes in de tweede helft 
weinig heel van de ploeg uit Gorin-
chem en stond de eindstand 20-12 
op het scorebord. In een nagenoeg 
volle sporthal startte Tweemaal Zes 
de wedstrijd goed en pakte via 3-1 
en 4-2 een kleine voorsprong. GKV 
kon echter goed bijblijven en kroop 
langszij. Halverwege de eerste helft 
nam GKV zelfs de leiding: 4-5. Na 
een incident tussen C arlijn Vos en 
haar directe opponent, waarbij Vos 
een gele kaart kreeg nam coach Gert 
van de Brink direct daaropvolgend 
een time-out, om zodoende de ploeg 
even tot kalmte te manen. Toen de 
wedstrijd werd hervat produceerde 
Tweemaal Zes evenwel veel é é n 
schotsaanvallen en GKV kon hier-
van profiteren: 6-8. Frank Timmer 
wist namens Tweemaal Zes de aan-
sluitingstreffer te scoren van afstand 
(7-8), waardoor met een minimaal 
puntenverschil de kleedkamer kon 
worden opgezocht.

Gebaseerd op het veldoverwicht in 
de eerste helft was het vertrouwen 
op een goede afloop in de tweede 
helft groot. GKV scoorde binnen 
é é n minuut de eerste treffer na rust 

en bracht hiermee de stand op 7-9. 
Daarna begon Tweemaal Zes goed op 
stoom te raken. Met een aantal mooie 
treffers werd de wedstrijd snel gekan-
teld: 13-9. Het veldoverwicht werd in 
deze fase van de wedstrijd hiermee 

verdiend omgezet in doelpunten. De 
verdediging zat als vanouds goed 
dicht, waarbij er ook nu weer veel 
snelle verdedigende rebounds werden 
veroverd. 

Met name de fys ieke kracht van Bart 
Drost vormde zowel aanvallend als 
verdedigend een plaag voor GKV. 
Aanvoerder Willem Roest, die door-
gaans veel doelpunten maakt voor 
GKV, kwam hierdoor niet goed in 
zijn spel en zocht zodoende zelf gere-
geld de korfzone op. Doordat Twee-
maal Zes zelf aanvallend volop begon 
te draaien, kon GKV niets anders 
doen dan toekijken. De score werd 
opgevoerd naar 17-10 en uiteindelijk 
klonk bij 20-12 het eindsignaal. Met 
maar liefst een 13-4 score in de twee-
de helft heeft Tweemaal Zes duidelijk 
laten zien wie de sterkste ploeg was 
in dit duel.

Door deze winst, en het gelijke spel 
van Oranje Wit tegen streekgenoot 
Albatros (15-15), is Tweemaal Zes 
nu alleen koploper in de Overgangs-
klasse B. De eerstvolgende wedstrijd 
is op 3 januari in Maartensdijk tegen 
VEO uit Voorburg. Aanvang: 19.35 
uur.

T weemaal Zes overtuigend langs GKV
In de laatste speelronde van 2008 kwam medekoploper GKV op bezoek in Maartensdijk. Voor de korfballers 

van T weemaal Zes was dit een goede mogelijkheid om GKV op afstand te zetten en dit lukte. 

I n de laatste speelronde van 2008 
wist T Z  door een ruime 2 0 -1 2   
overwinning op GK V de koppositie 
in de Hoofdklasse B te bemachtigen. 
(foto J eroen K emp)

SVM F 2 herfstkampioen
Het F2-team van voetbalvereniging SVM, met spelers uit Maartensdijk, 
Hollandsche Rading en Groenekan is zaterdag 13 december herfstkampioen 
geworden. Met 9 winstpartijen, 2 gelijke spelen en geen enkele verliespar-
tij behaalden Dennis, Elio, Harmen, Job, Max, Myr the, Niels, Rueben en 
Thom een fraai totaal van 29 punten uit 11 wedstrijden. Hoewel Amsvorde 
F1 uit Amersfoort nog roet in het eten had kunnen gooien, hielden de SVM-
spelers het kampioenschap in eigen hand door uit tegen C JVV (Amersfoort) 
met 0-4 te winnen. Na terugkomst in het SVM-paviljoen volgde het kam-
pioensmaal met frites en fris. Alle spelers kregen ter herinnering een beker 
en een sweater met opdruk.

De spelers vormden aan het begin van de competitie al snel een hecht team, 
dat goed op elkaar ingespeeld raakte. Met fraai en snel combinatiespel wis-
ten ze menig tegenstander te overrompelen, terwijl ook de achterhoede de 
boel stevig op slot had zitten. Een doelpuntensaldo van 68 voor en slechts 
20 tegen onderstreept dat. Aan de basis van het succes stonden coach Ed 
van Zijl en de trainers Michel Huigen en Stijn Burgers. De trotse en enthou-
siaste ouders gedroegen zich als ware supporters tijdens iedere wedstrijd 
geheel conform de SIRE-norm. 

De K ampioenen

Op de trainingsavond werd tegen Tri-
volley gespeeld. Dit team staat twee 
op de ranglijst en heeft veel aanval-
lende kwaliteit. Dit gold ook voor 
het team van Odis waar de beloften 
zaterdag op bezoek moesten. Met 
name aan de overwinning op Trivol-
ley  dinsdagavond heeft het team een 
geweldig brok zelfvertrouwen over-
gehouden en dat meegenomen naar 
de wedstrijd van zaterdagmiddag. 

Op alle onderdelen van het spel werd 
met zekerheid gespeeld en was heel 
duidelijk de wil om te winnen aan-
wezig. De meiden trokken zich niets 

aan van hun opponenten en speelden 
voor wat ze waard waren. Vooral aan-
vallend werd er fris gespeeld en het 
vertrouwen kwam ook tot uitdrukking 
bij de service. Met name Marit van Ee 
bracht met vlammende services het 
team van Odis in verwarring. 

Aanvallend was het team scherp en 
maakte alle aanvalsters hun punten. 
Anique Diepeveen, Suzan Blaak 
waren tegen Trivolley goed op dreef, 
Nienke van de Burg en Marit van Ee 
vooral tegen Odis. De blokkering 
heeft in beide wedstrijden heel goed 
gefunctioneerd. De trainingsinspan-

ningen op dit onderdeel hebben zich 
in deze wedstrijden terugbetaald. Een 
ander opvallend aspect was het ver-
dedigd vermogen van de meiden. 
De beide tegenstanders werden soms 
moedeloos omdat ze geen bal aan de 
grond kregen bij Salvo. Het positie-
spel, de goede stop en de reflexen van 
de meiden waren de tegenstanders te 
machtig. Het zelfbewustzijn van het 
team is zeer gegroeid in deze week. 

In de tweede seizoenshelft wil het 
team aanhaken bij de top drie. Een 
uitdagende doelstelling om het nieu-
we jaar mee in te gaan.  

Salvobeloften pieken 
In de laatste competitieweek van het jaar heeft het belofteteam een uitzonderlijk goede prestatie geleverd. 

Er werden in deze week drie competitiewedstrijden afgewerkt die alle drie gewonnen werden met 3-1. 
Vooral de overwinningen op T rivolley , de nummer twee en op Odis, de nummer drie van de ranglijst 

hebben Salvo weer bij de top vier gebracht.

DOS goede verliezer
Afgelopen zaterdag moest het Westbroekse DOS aantreden tegen Animo 
in Geldermalsen. Deze wedstrijd moest DOS het doen zonder de op de 
training geblesseerd geraakte Kees van Barneveld. Hij werd uitstekend ver-
vangen door Dirk-Jan van Barneveld, die zijn naam 3 keer op het scorebord 
wist terug te vinden.
DOS begon zeer goed aan de wedstrijd en nam iedere keer het voortouw bij 
de score. Aanvallend werd er zeer actief en afwisselend gespeeld. Hierbij 
werd er ook vaak gescoord. Animo wist goed bij te blijven en vlak voor rust 
zelfs op voorsprong te komen. Ruststand 8-7.
Na rust bleef DOS in eerste instantie goed meegaan met het niveau van 
Animo. Hierna begon voor Animo een fase waarin zij hun kansen goed 
afmaakten. DOS daarentegen kon de score niet bijhouden, waardoor er een 
gat van 4 doelpunten ontstond. Alhoewel DOS toch goed door bleef spelen 
en qua inzet ook niet opgaf, bleef Animo meescoren, waardoor de punten 
bij de thuisploeg bleven. Een compliment voor de scheidsrechter is ook 
zeker op zijn plaats, want deze floot prima. De eindstand werd 18-14 voor 
het thuisspelende Animo.
DOS heeft nu een aantal weken vrij qua wedstrijden en mag in het eerste 
weekend van het nieuwe jaar uit aantreden tegen Reehorst in Ede.



De prijs is in ontvangst genomen door 
de Nederlandse ambassadeur aldaar 
die vertelde dat de film daar tot de 
absolute top behoorde. Hij heeft dan 
ook met gepaste trots de prijs namens 
de makers in ontvangst genomen. Hij 
zal er voor zorgen dat de trofee in 
Nederland wordt afgeleverd.

N og een prijs
‘Rex’ heeft ondertussen nog een prijs 
gewonnen. Tijdens de negende edi-

tie van het ‘De Ronde Venen Open’ 
filmfestival in Vinkeveen won de 
rolprent de ‘Gouden Turfsteker’. In 
het juryr apport stond onder anderen: 
' De complimenten voor het getoonde 
lef van de filmmaker om dit verhaal 
op deze wijze te verfilmen. Met name 
de slotscè ne springt er uit. Hier is 
het filmmaken perfect en kan zich 
meten met de betere professionele 
films. Een unieke en indrukwekkende 
speelfilm is het resultaat! '  Met een 

puntenaantal van 273 (maximaal 300 
punten te behalen) stak deze pro-
ductie - samen met nog een andere 
film - met kop en schouders boven de 
inzendingen uit. De mensen in de zaal 
waren erg enthousiast en de makers 
kregen dan ook een flink applaus. 
‘We mogen trots zijn op deze inmid-
dels derde prijs’, zei Berry van de 
Vorst, bedenker en regisseur van de 
film. Veel mensen in Groenekan heb-
ben de film ondertussen ook al gezien 
tijdens een culturele avond van de 
Muze in' t Groen. Op www.rexdefilm.
com staat meer te lezen en te zien 
over deze film. [ MN]
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Er worden wilgen geknot. Dat doen 
ze regelmatig. Deze kleine wildernis 
is hun eigendom. Het eigendom van 
Hart van Groen, de vereniging voor 
Natuurbescherming Maartensdijk 

- Hollandsche Rading e.o. Terwijl 
Dick Meijer hoog in de boom bezig 
is een dikke tak te vellen, hakt even 
verderop voorzitter Fred Alleijn de 
spaanders in het rond. Op het wankele 

trapje toont hij in het juist ontstane 
gat van de afgezaagde boomtop een 
wilgenhoutrups. Een fors stuk rub-
berachtig wezen dat hij even heel 
voorzichtig aait. 

Veranderingen
Terwijl de anderen aan het snoeien 
zijn sjouwt een der mannen een dikke 
tak naar het fietspad. Die dikke tak-
ken worden daar opgestapeld en kun-
nen worden afgevoerd als brandhout. 
Het dunne snoeihout blijft achter in 
het bosje. Ze gaan nog veel meer 
energie steken in landschapsonder-
houd en kunnen heel goed nieuwe 
leden gebruiken. Vooral omdat soms, 
zoals deze dag, enkele vaste helpers 
verhinderd waren mee te knotten. Op 
de zaterdagen 10 en 31 januari en 21 
februari gaan ze naar het nonnenland 
waar deze winter grote veranderingen 
komen. Staatsbosbeheer heeft beslo-
ten het zieke fijnsparbos af te zagen. 
De grond wordt schoongemaakt. De 
dunne takken en de humus worden op 
een wal langs de afrastering gestort. 
Het doel is om er een heideveld van 
te maken. Hart van Groen heeft haar 
diensten aangeboden om een steentje 
bij te dragen aan ons onvolprezen 
landschap.

Wilgenknotten door H art van Groen
door K ees Pijpers

Op de koude ochtend van zaterdag 13 december jl. struinen zeven mannen door de struiken van de 
kikkerpoel langs het fietspad van Maartensdijk naar H ollandsche R ading. Onder de strakblauwe hemel 

zijn de sloten bedekt met een laagje ijs. H et gras van de weilanden rondom is bevroren. 
In overall’s en zware schoenen worstelen de mannen zich door het ruige stukje natuur. 

Een mooi gezicht zoals ze daar nuttig bezig zijn.

Er worden wilgen geknot door Hart van Groen, de vereniging voor Natuurbe-
scherming Maartensdijk - Hollandsche R ading e.o.

Fred Alleijn toont een wilgenhoutrups. Een fors stuk rubberachtig wezen dat 
hij even heel voorzichtig aait. 

F ilm ‘R ex’  valt in de prijzen
De korte film ‘R ex’ , opgenomen in Groenekan en waarin verschillende inwoners van dit dorp 

een rol hebben gespeeld, is in de prijzen gevallen, zo meldt producente Gislind Stuut. 
Op 29 november heeft deze film van regisseur Berry van der Vorst een bronzen ‘Knight’ 

gewonnen op het Golden Knight F ilmfestival in Valletta op het eiland Malta. 

Producente Gislind Stuut met de jeugdige actrice K arlijn K ant tijdens de hul-
diging na afloop van de premiè re van de film ‘ R ex ’  op 25 augustus jl.

In 2009 op reis 
met R eisclub 55 + + +

Een dezer dagen viel de reisgids 2009 van Reisclub 55 + + +  op de deurmat 
van de redactie. De gids is weer boordevol, overzichtelijk en biedt vele 
mogelijkheden. Een greep uit het programma leert ons, dat op donderdag 12 
februari 2009 er een bezoek aan de ‘Linquenda’ Nostalgische Show gepland 
staat. In maart kan men inboeken voor een meerdaagse vliegvakantie naar 
het Spaanse Benidorm en vier dagen eerder al is er de seizoenopening met 
een dagtocht naar het pluimveemuseum in De Harskamp. Op 14 april zijn 
er zgn. verrassingsdagtochten en in mei zijn er 4-daagse en 5-daagse reizen 
naar Millingen aan de Rijn. Op dinsdag 9 juni 2009 is er een zeer exclu-
sieve VIP Dagtocht met als thema: ‘Als het eens wat meer mag kosten’. In 
juli staat een dagtocht naar Den Helder op het programma en van 3 tot 7 
augustus kan men alweer meer dagen achtereen op reis;  ditmaal naar het 
Harzgebergte in Duitsland. In september staan er 4- en 5-daagse tripjes naar 
’t land van Bartje en in oktober kunnen de Tuinen van Appeltern worden 
bewonderd.
De volledige gids is o.a. te verkrijgen bij Henk en Hennie Broekhuizen, 
tel. 0346 212288. Om voor de reizen in te kunnen tekenen is een jaarlijks 
donateurschap van de reisvereniging van tenminste 10 euro p.p. verplicht. 
Verdere informatie is op voornoemd telefoonnummer of op 06 53853557 
verkrijgbaar [ HvdB] . 

Reisadvies aan huis!!
Een trip naar het reisbureau is niet meer nodig.
En dat voor dezelfde prijs!

Helen Brinkhuis tel. 06-52633573
mail: helenbrinkhuis@personaltouchtravel.nl

Oliebollenactie 2008
Ook dit jaar organiseert Korfbalvereniging Tweemaal Zes weer een grote 
oliebollenactie. Zowel de oliebollen als de appelbeignets worden dit jaar 
gebakken door onze plaatselijke warme bakker BOS. Kosten 5 oliebollen 
voor € 3,25 en de relatief grote appelbeignets kosten € 1,45 per stuk

Oliebollen en appelbeignets kunnen worden besteld via de bestellijsten, 
die deze week huis aan huis in het dorp worden verspreid. Bestellen kan 
ook door te bellen naar 0346 212267 (Fam. van Dijk) of 0346 13696 
(Fam. Broekhuizen) dan wel via e-mail: oliebollen@tweemaalzes.nl. De 
bestellijsten worden door jeugdleden op zaterdag 27 december 2008 tussen 
09.00 en 12.00 uur huis aan huis opgehaald. De oliebollen en appelbeignets 
worden rondgebracht of kunnen worden opgehaald in de TZ-kantine op 
woensdag 31 december 2008 tussen 10.00 - 13.00 uur. 

5,00

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar nu voor een boodschappenpakket t.w.v. € 50,-

Zaterdag
even voorproeven

Bakker Piet's oliebollen

10 stuks

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Beide kerstdagen gesloten

Woe.
24-12
Za.

27-12
Zo.

28-12

Woe.
17-12
Do.

18-12
Vr.

19-12

9,95

Kliekjesdag

Wildweekendje

Konijnenboutje 
gestoofd in bokbier

of
Pangafilet 

gerold in Italiaanse ham

9,50




