
‘Vitras heeft ons in een brief van 7 
oktober jl. laten weten dat ze het con-
tract met de gemeente willen opzeg-
gen’, aldus de wethouder. ’Volgens 
mij kan dat helemaal niet en onze 
huisadvocaat bevestigt dat. Bij een 
faillissement zou dat mogelijk zijn, 
maar daarvan is bij Vitras geen spra-
ke.’ De gemeente heeft vorig jaar met 
de dertien zorgaanbieders een over-
eenkomst gesloten gebaseerd op een 
Europese aanbestedingsprocedure. 
Mittendorff vertelt dat de gemeente 
daarbij de prijs bepaalde en dat Vitras 
voor het genoemde bedrag medio 
vorig jaar heeft ingeschreven voor 
huishoudelijke hulp HH1 (de eenvou-
dige zorg) en HH2 (complexe zorg). 

Geen gat
De gronden die Vitras voor ontbin-
ding van de overeenkomst aandraagt 
noemt Mittendorff niet zo zwaarwe-
gend dat die bij de rechter zijn af te 
dwingen. In het overleg met Vitras 
zal de wethouder duidelijk maken dat 
hij niet voornemens is het contract te 
ontbinden. Hij wil Vitras houden aan 
het contract tot 2010. ‘Willen ze dat 
niet dan kunnen ze naar de rechter 
stappen en dan denk ik dat ze geen 
sterke zaak hebben.’ Vitras wil per 20 
april 2009 stoppen. De wethouder is 
met de andere aanbieders in gesprek 
over overname, als het op een of 
andere manier toch fout zou lopen. 
Hij heeft met negen zorgaanbieders 

gesproken die daartoe bereid zijn. ‘Ik 
doe er alles aan om geen gat te laten 
vallen.’ 

Kwetsbare groepen
Het stoort wethouder Mittendorff dat 
Vitras de eigen klanten niet heeft 
geïnformeerd. ‘Het gaat om kwets-
bare groepen waar je niet voorzichtig 
genoeg mee om kunt gaan. Primair is 
de gemeente verantwoordelijk voor 
de mensen die hulp krijgen, maar ik 
maak me ook zorgen over de mensen 
die bij Vitras werken. Die wonen 
voor een groot gedeelte ook in de 
gemeente. Vitras heeft voor afgelopen 
zomer al een signaal aan de gemeente 
afgegeven om bij te springen. Maar ik 
kan tegen Vitras niet zeggen, ik doe 
er wat bij, want dan moet dat bij de 
anderen ook gebeuren. Het mag ook 
niet, want het is Europees aanbesteed. 
Ik kan het niet, ik mag het niet en ik 
wil het ook niet’, aldus wethouder 
Mittendorff

Vervolg
Inmiddels heeft de wethouder een 
gesprek gehad met de directie van 
Vitras. Daarbij heeft hij de zorgaan-
bieder verzocht de brief waarin Vitras 
de raamovereenkomst eenzijdig 
beëindigt in te trekken. De gemeente 
heeft in het gesprek gezegd bereid 
te zijn om samen met Vitras tot een 
oplossing te komen voor de periode 
tot 1 januari 2010. Half december 
komt hierover meer informatie.
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Openingstijden:
ma t/m vr 08.30 - 18.00 uur
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

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

Gemeente houdt Vitras aan contract
huishoudelijke hulp

door Guus Geebel

‘We hebben met Vitras een contract tot 1 januari 2010 afgesloten en daar zullen we de zorgaanbieder ook 
aan houden’, zegt wethouder Herman Mittendorff. Het gonst van geruchten over problemen met Vitras.
In de gemeente De Bilt leveren dertien zorgaanbieders huishoudelijke hulp. Vitras is daarvan met zestig 

procent de grootste. Het gaat daarbij om 700 huishoudens.

Wethouder Herman Mittendorff is niet van plan het contract met Vitras te 
ontbinden.

Milieustraat krijgt
opknapbeurt

Als de gemeenteraad op 27 november akkoord gaat met het voorstel van
B en W, wordt van half mei tot half augustus de milieustraat van de gemeen-
te De Bilt opnieuw ingericht. Het asfalt en de vloeistofdichte vloeren zijn 
versleten en voldoen niet aan de gestelde milieueisen. ‘Ook het gebruiks-
comfort is niet wat wenselijk is en dat heeft te maken met de opstelling 
zoals die nu is’, aldus wethouder Ditewig. 

In het voorstel is een stortbordes voorzien op anderhalve meter boven het 
maaiveld. Vanaf dit bordes gaat het afval in containers die een halve meter 
boven dit bordes uitkomen. Op die manier kan het afval op heuphoogte in 
de containers gegooid worden. De wethouder is ervan overtuigd dat een 
duidelijke en efficiënte inrichting zorgt voor een betere doorstroming. 
Het herinrichtingsvoorstel leidt niet tot een hogere afvalstoffenheffing. De 
kosten worden gedekt door een meevaller bij de verwerking van GFT-afval 
van 150.000 euro per jaar.
Tijdens de uitvoering is er een tijdelijke voorziening op de naastgelegen 
gemeentewerf. [GG]

De milieustraat gaat volgend jaar op de schop.

De aankomst van Sinterklaas bij gemeentehuis Jagtlust
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P .K.N . - Ontmoetingskerk 
Maartensdijk

30 november - 9.30 uur en 
Kapel Hollandsche R ading

30 november - 11.00 uur 
Ds. R. Alkema

St. Maartenskerk Maartensdijk
26 november - 10.00 uur

S acrament van Bemoediging,
Pastor de Wit

29 november - 19.00 uur
30 november - 10.30 uur

Eucharistieviering, Pastor de Wit

P rotestantse Gemeente 
De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a
30 november - 10.30 uur

Dr. W.S . Duvekot, U trecht

P .K.N . - Herv. Kerk Groenekan
30 november - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C . Hoogerwerf

Hersteld Hervormde Kerk 
Groenekan

Groenekanseweg 32 
(De Nijepoortschool)

30 november - 10.30  en 18.00 uur
Ds. H. de Bode, Genemuiden

N ed. Ger. Kerk Westbroek
30 november - 10.00 - 18.30 uur

Ds. J.F. Ezinga

P .K.N . - Herv. Kerk Westbroek
30 november - 10.00 uur

Ds. J. van Dijk, Ede
30 november - 18.30 uur

Ds. M. van der Z wan

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

30 november - 10.00 uur
Ds. H.M. Burggraaf, Nieuwer ter Aa

30 november - 18.30 uur
Ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen
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‘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

Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

Geboren
17 november 2008

A ukje
Dochter van Arie & Ilsabé  van der 

Heiden
Dorpsweg 5
Maartensdijk

P astor jarig
Afgelopen zondag stond voor Pastor De Wit in het teken van de viering 
van zijn tachtigste verjaardag. Ondanks deze leeftijd is de pastor nog altijd 
actief aanwezig en betrokken bij de S int Maartenkerk. Hij wilde in de vie-
ring niet in het middelpunt van de belangstelling staan en droeg de viering 
op aan alle ouderen binnen deze geloofsgemeenschap. Na afloop was er een 
koffietafel in De Vierstee waar zeker 200 mensen bij aanwezig waren. Naast 
afloop waren er optredens van The Wood B. Jazz Band en S ojater. Tineke 
S chouten - al weer 4 jaar weg uit Maartensdijk maar nog met regelmaat 
aanwezig in deze kerk - kwam speciaal langs om de pastor een cadeau aan 
te bieden [MD].

T er gelegenheid van de 80s te verjaardag van P astor de Wit w as er voor plm. 
200 personen een koffiemaaltijd in De Vierstee.

Oud papier 
Westbroek
Op donderdag 27 november zame-
len leden van muziekvereniging De 
Vriendenkring 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. 

Hollandsche R ading
Z aterdag 29 november wordt door 
muziekvereniging Kunst & Genoegen 
oud papier in Hollandsche Rading 
ingezameld. De wagen vertrekt om 
9.00 uur vanaf ‘Het Rondje’. U  wordt 
vriendelijk verzocht het goed gebun-
delde papier tijdig aan de weg te 
zetten.

Bijzondere vieringen
Op de zondagmiddagen in de Adventstijd en op Kerstnacht worden in de 
oecumenische onderwegkerk Blauwkapel aan de Kapeldwarsweg in U trecht 
bijzondere vieringen gehouden, waarin meditatie en muziek centraal staan. 
Het kerkdorpje Blauwkapel is bereikbaar, via de Darwindreef en/ of Bastion-
weg. Aan het begin van het fort op de Bastionweg is een grote parkeerplaats. 
Aan het eind van de Kapeldwarsweg links, is achter de hekken eveneens een 
parkeerplaats voor kerkbezoekers. Op het kerkplein zelf zijn twee parkeer-
plaatsen voor invaliden. 

Z ondag 30 november, aanvang 15.00 uur, is voorganger drs. D. Werkman 
m.m.v. Mary S ayr e, orgel en klavecimbel en Peter van Wolferen, counterte-
nor.
Z ondag 7 december, aanvang 15.00 uur, is pastor A. van Dam de voorganger. 
Arie van Viegen bespeelt het orgel en mezzosopraan Alyde  Touwen verleent 
haar medewerking. Z ondag 14 december, aanvang 15.00 uur, is drs. Werkman 
opnieuw de voorganger. Daarnaast is er dan de medewerking van het kamer-
koor ‘Akkoord’ o.l.v. dirigent/ organist C ees van der Poel. 
Z ondag 21 december, aanvang 15.00 uur, gaat pastor A. van Dam voor. Dick 
van Dijk bespeelt het orgel en het kamerkoor ‘Thaletas’ o.l.v. dirigent Anne-
miek van der Niet zijn eveneens aanwezig. 
In de Kerstnachtdienst - woensdag 24 december, aanvang 22.00 uur - is pastor 
A. van Dam de voorganger. Er is medewerking van Piet van Helden op orgel 
en van kamerkoor ‘Nescio’ o.l.v. dirigent Richard Kits. De kerk is open om 
21.30 uur en vanaf 21.40 uur is er samenzang.

I n kerkdorpje B lauw kapel -  bereik-
baar via de Darw indreef en/of B asti-
onw eg – z ijn in adventstijd bijz ondere 
vieringen.

Vergadering Ouderenraad
De Ouderenraad voor Advies en Overleg De Bilt vergadert op woensdag 
3 december 2008 om 14.00 uur in het gemeentehuis, S oestdijkseweg Z uid 
173, Bilthoven (Gakpé zaal). Op de agenda staat o.a. een toelichting op 
de voortgang van het pilotproject MENS , door mevrouw D. Winkels, 
projectleider. Belangstellenden voor deze openbare vergadering zijn van 
harte welkom. Voor verdere informatie (voorlopig): mevr. H.G. van S chaik-
C olijn, tel. 0346 211946, e-mail hella.van schaik@casema.nl

A fscheid
Eric André  de la Porte is sinds 2 
jaar voorzitter van de stichting Eli-
sabeth Kübl er-Ross, genoemd naar 
de Z witsers-Amerikaanse psy chi-
ater, die veel met stervenden heeft 
gewerkt aan onafgemaakte ervarin-
gen en veel onderzoek heeft gedaan 
naar bijna-dood ervaringen. De la 
Porte verzorgt zondag 30 november 
a.s. om 10.30 uur in De Woudka-
pel Beethovenlaan 21, hoek S wee-
lincklaan in Bilthoven een inleiding 
met als titel ‘Afscheid’. 

Dankbaar voor alles wat zij voor ons betekende, delen wij u mede 
dat plotseling van ons is heengegaan mijn zorgzame vrouw, onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma

A agje Koeman - Wit

* M idwoud, 2 april 1921 † H ilversum, 20 november 2008

 Maartensdijk, C or Koeman
 U trecht,  Jan en Lubbie
  A nnemieke
  K ees- Jan en Gerrianne
  E llen en N ico
 Bussum, Anneke en Hugo
 Hoorn, C or en Kirsten
  L inn en A driaan
  Marlies
C orrespondentieadres:
Rouwcentrum Tap
S oestdijkseweg-Z uid 265
3721 AE Bilthoven

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.



Koen Koch was zelf wel aanwezig om 
het boek toe te lichten, maar het boek 
ligt pas begin 2009 in de winkel. Dat 
de vele aanwezigen ondanks de afwe-
zigheid van het boek zeer goed op de 
hoogte waren van de inhoud van de 
andere boeken van Koch, bleek uit de 
geanimeerde gesprekken, die gevoerd 
werden tussen spreker en publiek. 
Koen Koch had zich voorbereid op de 
behandeling van twee onderwerpen: 
het begin van de eerste wereldoorlog 
en het gebruik van gifgas. 

Kleine beslissingen
Over het uitbreken van de eerste 
wereldoorlog heeft Koch zijn eigen 
mening: ‘De gangbare opvatting is 
dat die oorlog onvermijdelijk was 
door de spanningen die er heersten. 
Dit is volgens mij fout. De eerste 

wereldoorlog was het gevolg van een 
aantal kleine beslissingen die leidden 
tot het uitbreken van de oorlog. Op 
elk moment hadden andere beslis-
singen kunnen worden genomen 
met andere resultaten’. Deze stel-
ling leidde tot veel vragen onder de 
bezoekers, die wat aangeslagen leken 
door de toch wat prozaïsche factoren 
die leidden tot een loopgravenoorlog 
met dertien miljoen doden (negen 
miljoen soldaten en vier miljoen bur-
gers). Koch: ‘Wij willen een kant en 
klare verklaring, maar we zien kleine 
stapjes in het proces en de kwetsbare 
menselijke geest als we een oorlog 
proberen te analys eren’. In zijn boek 
gaat Koch uitgebreid in op de sociale, 
culturele en politieke aspecten van 
de ‘Groote Oorlog’, zoals de eerste 
wereldoorlog genoemd wordt. En dan 

blijkt er geen groot plan achter te zit-
ten en is er niemand die als schuldige 
aangewezen kan worden.

Mannen en oorlog
In de pauze werd de discussie volop 
voortgezet. Opvallend was het grote 
aantal mannelijke bezoekers;  bij lite-
raire avonden zijn de vrouwen door-
gaans in de meerderheid. De fascina-
tie voor oorlog lijkt toch genetisch 
bepaald: de mannen bleken enthousi-
aste en alerte luisteraars deze avond. 
De feiten gingen erin als zoete koek, 
maar de soms ontluisterende mense-
lijke achtergronden riepen verbazing 
op bij de heren. Koch benadrukte 
dat tragiek niet alleen bij de eerste 
wereldoorlog een rol speelt, maar bij 
alle oorlogen. Hij verwijt de politici 
dat ze niet luisteren naar de militaire 

macht: ze hebben een overschat beeld 
van de mogelijkheden van de mili-
tairen. Als voorbeeld noemde hij de 
massamoord in S ebrenica. 

Inspiratie
Koen Koch is bijzonder hoogleraar 
Internationale betrekkingen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en tevens 
verbonden aan het departement Poli-
tieke wetenschap van de U niversiteit 
Leiden. Koen Koch haalt de inspiratie 

voor zijn boeken uit de reizen naar de 
slagvelden. Hij bezoekt daar musea, 
begraafplaatsen, monumenten, loop-
gravenstelsels en slagvelden. Als gids 
vertelt hij zijn publiek over de achter-
gronden en geschiedenis bij de slag-
velden. De avond met Koen Koch gaf 
een idee over hoe boeiend geschiede-
nis kan zijn en hoe belangrijk het is 
om die niet te vergeten, omdat iedere 
oorlog de toekomst beïnvloedt.
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Oorlog blijft boeien
door Sy lvia van der L aan

Oorlog is van alle tijden en wordt vaak veroorzaakt door toevallige gebeurtenissen. Dat maakte P rof. Dr. 
Koen Koch duidelijk tijdens zijn lezing bij boekhandel Bouwman op woensdag negentien november. De 

aanleiding van de avond was het verschijnen van het derde boek van Koch E en kleine geschiedenis
van de grote oorlog.

K oen K och:  ‘ O orlog is het gevolg van een aantal kleine beslissingen’ .

S interklaas kwam dit jaar per koets naar het gemeentehuis in Bilthoven. 
Op het besneeuwde gazon van Jagtlust stonden honderden kinderen om 
de goedheiligman te ontvangen en toe te zingen. S interklaas werd verge-
zeld door tientallen muzikale pieten. Op het balkon van het gemeentehuis 
heet burgemeester Gerritsen de S int hartelijk welkom en schenkt hem een 
fotoboek van de gemeente. S interklaas heeft voor de burgemeester ook wat 
meegebracht. ‘Omdat het een nogal explosief jaar is geweest ontvangt u van 
mij een passend geschenk.’ De S int geeft de burgemeester een fraai doosje 
waaruit als hij het openmaakt tot zijn schrik een duveltje tevoorschijn komt. 
[GG]

N atuurlijk is er ook w eer de balkon-
scè ne.

De honderden toegestroomde kinderen z ingen de Sint luid toe.

Hard werken met zoet resultaat
Gemeenteambtenaren en scholieren van de Julianaschool in Bilthoven 
deden donderdag 20 november een maatschappelijke stage. De dag was een 
onderdeel van de vrijwilligersweek van de gemeente. Op school werden 
bloemstukjes gemaakt, een lunch bereid en petitfours gemaakt voor bewo-
ners van woon- en zorgcentrum De Koperwiek.

Om half drie kwamen de kinderen en de leerkrachten met dozen gebak en 
bloemen naar De Koperwiek om de bewoners te verrassen. S chooldirecteur 
Ella Prins legt uit waarom de school vandaag naar De Koperwiek komt. 
‘Dat komt omdat wij samen met Top’s Edelgebak en Groen Flora een match 
voor een maatschappelijke stage zijn aangegaan. Dat betekent dat we met 
elkaar iets voor anderen willen betekenen. De ambtenaren van het gemeen-
tehuis hebben ons de hele dag geholpen op school. Z e zijn met de kinderen 
naar bakkerij Top geweest waar ze petitfourtjes hebben gemaakt. Die gaan 
we zo lekker opeten. We hebben bloemstukjes gemaakt en boodschappen 
gedaan voor onze lunch.’ Ella Prins vertelt dat iedereen heel hard gewerkt 
heeft. ‘De kinderen en de ambtenaren hebben de lunch klaargemaakt en er 
ook heerlijk van genoten. Daarna heeft Esther Groen met de kinderen de 
bloemstukjes gemaakt.’ Als dank voor hun hulp worden de ambtenaren en 
de juffen in de bloemetjes gezet. ‘Het was een geweldige dag’, zegt Marije 
Dulon Barre van de gemeente. [GG]

De op z orgvuldige w ijz e geserveerde petitfourtjes laten z ich goed smaken.

Sint enthousiast ontvangen op Jagt lustSpirituele kring Isis
S pirituele Kring Isis organiseert op maandagavond 1 december a.s. de lezing: 
Boeddha van Mededogen met als gastspreker Dorien Q uik. Z ij is een begena-
digd spreekster met grote kennis van de boeddhistische filosofie waarbinnen 
mededogen de grondgedachte is. Basisbegrippen van de boeddhistische filo-
sofie komen aan de orde en Dorien Q uik zal o.a. het verschil uitleggen tus-
sen medelijden en mededogen. Mededogen wordt in toepasbare voorbeelden 
nader toegelicht. De opbrengsten van deze avond zullen ten goede komen aan 
een project voor kinderen in nood. De lezing is van 20.00 tot 22.00 uur in de 
Biltse vestiging van S WO De Z es Kernen De Bilt, Jasmijnstraat 6. De entree 
is 6 euro (incl. kopje koffie c.q. thee). Om organisatorische redenen is het 
gewenst te reserveren: via email: ejl@wxs.nl of tel. 030 2290317. Voor meer 
info zie: www.hier.is/ isis 



Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
Fax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info

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 BEDRIJVEN 

VAN DER MEIJ
 PEUGEOT • CITROËN •RENAULT

ONDERHOUD - APK EN ROETMETING - LEVERING NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S 

OUDE LOSWAL 21 • 1217 TG HILVERSUM • TEL. 035-6214335
INDUSTRIEWEG 34 • 3738 JX MAARTENSDIJK • TEL. 0346-214540

kijk ook op www.garagevandermeij.nl

WINTERAKTIE!
• WINTERCONTROLE                  15,-
• VERHUUR  SNEEUWKETTINGEN VANAf             15,- 
• APK                   15,-
•  WINTERBANDEN EN SNEEUWKETTINGEN:  VRAAG 
NAAR ONZE SCHERPE PRIJZEN   

AKTIEDAG!
ZATERDAG 29 NOVEMBER 

GRATIS WINTERCONTROLE
KOM LANGS TUSSEN 10:00 EN 16:00 UUR !!

OCCASIONS
DIVERSE MODELLEN ZIJN 

SPECTACULAIR IN PRIJS VERLAAGT !!

MEIJ_WINTER_ADV_rood.indd   1 18-11-2008   11:27:35

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

Boerenkool ............... 250 gram 0,69

Trostomaten .............. 500 gram 0,69

Clementines ..........kistje 2,3 kg 2,98

Perssinaasappels ........... 2 kg 1,99

Mooie Hollandse

Prei
Nieuwe oogst

Kiwi's
1,99

Vers gesneden

héél kilo
kilobak

Hollandse

Vers van de Traiteur

Alleen donderdag
Grote Elstar Handappels .............................héél kilo 0,75
Comice Handperen ......................................héél kilo 0,75
Alle Rauwkostsalades .................................................

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

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

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

1,00

De lekkerste

De allerbeste Sap... sap... sap...

0,49
Mooie Hollandse

Nieuwe oogst
Wij blijven onze PRIJZEN kraken!!!

Onze bekende "Vispotjes" .............................nu 7,95
Prei-gehaktschotel ............................ 100 gram 0,79
Penne pasta met gevulde kip en pestosaus 100 gram 0,99



‘In eerste instantie was ik helemaal 
niet van plan een tweede gedichten-
bundel te schrijven’ vertelt Gerna, als 
we onze verwondering over de snelle 
geboorte van een nieuwe bundel uit-
spreken, ‘maar ik kan het schrijven 
niet meer laten. Ik voel me gedreven 
om mijn emoties en waarnemingen op 
papier te zetten. Ik moet het gewoon 
van me afschrijven. Ieder gedicht 
is echt een kind van me. Doordat er 
zoveel positieve en vaak emotionele 
reacties op mijn eerste bundel kwa-
men, voelde ik me ook gestimuleerd 
om door te gaan. Toch heb ik in het 
begin vaak genoeg getwijfeld of mijn 
verzen wel voor publicatie geschikt 
waren, maar zoveel mensen raadden 
mij destijds aan om er iets mee te 
doen. In feite zijn het die reacties, die 
mij over de streep hebben getrokken 
om ‘Het was toch weer een mooie 
dag’ uit te geven. Al die mensen heb-

ben uiteindelijk gelijk gekregen, als 
ik zie wat een succes het geworden 
is. Ook bij deze bundel heb ik weer 
twijfels gehad of ik sommige gedich-
ten wel moest publiceren, maar in de 
totale context komen ze toch tot hun 
recht. De bundel geeft mijn leven 
weer, zoals zich dat afspeelt: alles 
door elkaar, een mix van goede en 
slechte momenten.’ 

‘Ik weet dat mijn vorige boekje heel 
veel mensen een hart onder de riem 
heeft gestoken. Dat is voor mij ook 
steeds de insteek geweest. Als je ziek, 
oud of gehandicapt wordt, ben je niet 
zielig. Je bent nog steeds diezelfde 
persoon. Er wordt een facet aan je 
leven toegevoegd. Je wordt niet min-
der, maar mé é r en dat ‘meer’ betekent 
soms dat het leven moeilijker wordt, 
maar daarom is het nog niet minder 
waard. Nog steeds schijnt de zon, 

wordt het lente en zomer, nog steeds 
komt er een volgende dag. Geef niet 
op, wil ik vooral zeggen. Probeer 
te genieten ondanks je handicaps. 
Blijf vooral in wonderen geloven. 
En kijk wat het allemaal toevoegt 
aan je leven. Als ik geen Parkinson 
had gekregen, was ik waarschijn-
lijk nooit gaan dichten. Z onder mijn 
ziekte had ik misschien nooit zoveel 
liefde, warmte en begrip van andere 
mensen gekregen.’

‘Natuurlijk zie ik het ook wel eens 
niet meer zo zitten. De tendens van 
deze bundel, in vergelijking met de 
vorige, is filosofischer, het gaat ook 
vaker over de natuur en over de 
liefde van je man en (klein-)kinde-
ren. Naarmate je zieker wordt, ga 
je automatisch meer observeren en 
reflecteren. Daardoor kom je ook veel 
vreugdevolle dingen tegen, die soms 

van een ontroerende eenvoud zijn, 
zoals ik in mijn gedicht ‘Madeliefje’ 
beschrijf. Van dit bloempje heb ik 
veel geleerd.’

Gerna S iksma is nu ruim 10 jaar Par-
kinsonpatiënt. Ondanks de handicap 
die zich vooral in de aansturing van 
haar benen uit, tennist ze nog steeds. 
‘Z onder het geloof in mijzelf, de aan-
moediging van de mensen waarmee 
ik tennis en het inlevingsvermogen 
van mijn sportgenoten zou ik allang 
niet meer op de baan staan. En inder-
daad heb ik dagen dat het gewoon 
niet gaat. Dat moet je leren accepte-
ren. Ik heb nu ook bewegingstherapie 

speciaal voor Parkinsonpatiënten en 
het is boeiend om te zien hoe wij met 
zijn allen ons doel weten te bereiken: 
controle krijgen over de besturing van 
je ledematen. Je moet blijven geloven 
in jezelf, want wonderen bestaan.’ 

In wonderen blijven geloven door 
Gerna S iksma is in Hollandsche 
Rading verkrijgbaar bij Groenrijk en 
J&B Art-Gallery  aan de Oosterspoor-
laan 7 (vr. zat. en zondag geopend 
van 12.00 uur tot 17.00 uur) en bij 
de Primera in Maartensdijk. Bij J&B 
ArtGallery is naast de lopende expo-
sities tevens de originele aqua rel van 
Gerna’s cover te bewonderen. 
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Gerna gelooft nog steeds in wonderen
door A nnemieke van Z anten

De vele enthousiaste reacties op haar eerste bundel ‘Het was toch weer een mooie dag’ hebben Gerna Siksma 
begin dit jaar totaal overrompeld. De bundel gedichten, geï llustreerd met eigen aq uarellen, was zo snel 

uitverkocht, dat er binnen een paar weken al een herdruk verscheen. Meer dan vijftig kaarten en brieven 
ontving Gerna van ontroerde lezers, die het boekje soms in veelvoud aanschaften om het als cadeautje 
aan goede vrienden te geven. E en verbluffend resultaat voor iemand, die pas sinds kort het ‘dichten als 

uitlaatklep’ ontdekt heeft. 

Met enige trots toont Gerna de aquar el die de cover van haar nieuw e bundel 
siert. Dez e afbeelding van een model heeft z e jaren geleden gemaakt, maar z e 
w as er nooit helemaal tevreden over, totdat z e onlangs grote veranderingen 
aanbracht. O ok binnen in de bundel prachtige aquar ellen van dit multi-
talent.

Het steunpunt Mantelzorg organiseert 
in samenwerking met Indigo een 
voorlichtingsbijeenkomst over wetten 
en regels rondom dementie. Waarmee 
krijgt u te maken?  Deze bijeenkomst 
is bedoeld voor familieleden en part-
ners van mensen met dementie. U w 
dementerende partner of ouder is ook 
van harte welkom!  Naast informatie 

krijgt u uitgebreid de gelegenheid 
met de andere gasten van gedachten 
te wisselen. Alle bijeenkomsten zijn 
van 17.30 uur tot 20.00 uur. Om 
17.30 uur wordt gestart met een een-
voudige broodmaaltijd. Om 18.00 uur 
begint het inhoudelijke gedeelte. Op 
dinsdag 2 december 2008 in S WO-
centrum Maartensdijk in Dijckstate, 

Maertensplein 96. De kosten bedra-
gen 4,50 euro (incl. broodmaaltijd). 
Aanmeldingen worden verwacht voor 
1 december 2008 bij S teunpunt Man-
telzorg De Bilt, telnr. 030 2203490 of 
e-mail: mantelzorg@swodebilt.nl.
Aanmelding is gewenst i.v.m. de 
broodmaaltijd.

A mbtenaren uit met bewoners 
verpleeghuis St. E lisabeth

door Marijke Drieenhuiz en

De gemeente De Bilt heeft de week van 17 november tot en met 
21 november uitgeroepen tot vrijwilligersweek De Bilt 2008.  De 

vrijwilligersweek is een initiatief van de gemeente en de Stichting 
Samen voor De Bilt.

Ongeveer 135 medewerkers van de 
gemeente De Bilt hebben inmiddels 
hun handen uit de mouwen gesto-
ken bij 12 projecten. Ook achttien 
bewoners van het verpleeghuis S t. 
Elisabeth in Lage Vuursche konden 
via de ondersteuning van een achttal 
ambtenaren en nog tien andere vrij-
willigers een uitje realiseren naar het 
S poorwegmuseum en de tentoonstel-
ling ‘Allemaal engelen in het museum 
C atharijneconvent’. Z owel de bege-
leiding als het vervoer werd geregeld, 
onder andere door Douwe Tijsma met 
de bus van het Rode Kruis. 

Stil
De bewoners hebben genoten. Gerrie 
Hegeman, medewerkster van het ver-
pleeghuis: ‘Een bijzonder uitje is het 
geworden. Het lukt ons niet om met 
zo veel bewoners tegelijk een uitje te 
regelen omdat we dan ook hetzelfde 
aantal vrijwilligers nodig hebben en 
die hebben we niet. Het was mooi om 
te zien dat bijvoorbeeld een mevrouw 

die dementerend is en haar eigen 
naam niet meer weet toch gelijk zegt 
waar in de Bijbel het verhaal van die 
bijzondere engel te vinden is die op 
het schilderij afgebeeld staat. Daar 
wordt je dan toch even stil van en 
kijk je toch weer even anders naar zo 
iemand’.

Z ow el de begeleiding als het vervoer w erd geregeld, onder andere door 
Douw e T ijsma met de bus van het R ode K ruis.

I n de Vrijw illigersw eek organiseerden gemeenteambtenaren in samenw erking 
met De Z onnebloem een High T ea voor ouderen in de Mathildez aal van het 
gemeentehuis [ GG] .

Zondagmiddag-
film Bremhorst

Elke eerste zondag van de maand 
verzorgt S WO De Z es Kernen een 
filmvoorstelling in Woon- en zorg-
centrum De Bremhorst, Jan van 
Eijcklaan 31 te Bilthoven. Op 7 
december is dit de film ‘Falling in 
love again’ U S A 1980. De voor-
stelling begint om 15.00 uur en de 
entreekosten zijn 2 euro (inclusief 
koffie of thee). Info: S WO-vesti-
ging De Bilt, tel. 030 2203490.

Wetten en regels rondom dementie



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

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

WEEKEND ACTIE

Kaiserbroodjes
4 voor € 1,-

R.b. amandelstaaf
Nu € 3,95

(normaal € 4,40)

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATIEBEDRIJF
WAARBORGINSTALLATEUR

J. BOSHUIS
Uw adres voor:

-lichtinstallaties
-krachtinstallaties en 
-reparaties

Boomklever 2 - Maartensdijk
tel. 0346 - 21 15 16

mobiele tel. 06 - 51295705

Vraagprijs: € 289.000,- (kosten koper)

Koningin Julianalaan 60
Maartensdijk

Te Koop

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 

Antiek zilver vindt u bij De Zilverkamer
In onze collectie o.a.

Geopend op woensdag van 10:00 – 17:00 uur en op afspraak.

Extra Sinterklaas opening zaterdag 29 november van 10:00 – 19:00 uur
&

Extra Kerst opening op vrijdag 12 december  van 10:00 – 20:00 uur 
en zaterdag 13 december van 12:00 – 17:00 uur

De Zilverkamer
Kastanjelaan 3-B, Groenekan
0346-210498 / 06-42223747

www.dezilverkamer.nl

Tijdelijk een verzilverde kerst-miniatuur of verzilverde messenlegger 
kado* bij uw aankoop. 

* Een kado per klant, zo lang de voorraad strekt.

Aardbeienschaal, Aspergeschep, Amandelbakjes,
Bonbonmandjes, Broodschaal, Bestekken,

Compotelepel, Cakeschaal, Couverts,
Dienbladen, Dessertlepels, Druivenschaar,

Engelse roomkan, Etagere, Eierlepels,
Fotolijstjes, Fruitmesjes,

Geboortelepels, Groentelepel,
Haags lof bestek,
Jamlepel, Juslepels,

Kreefthaken, Kof� elepels, 
Kinderbestek, Kandelaars

Luiertangetje, Lepels, Mokkalepels, Miniaturen,
Nijlpaard-strooiers, Notenmandje,
Olie- en azijn stel, 
Pillendoosjes, Parfum� esjes, Petit-four schepjes,
Rammelaars, Roomlepels,
Strooilepels, Serviezen, Soeplepels, Sla-couvert,
Theepot, Taartschep, Theelepels, Taartvorkjes,
Viscouverts, Vazen, Vleesvorken, Visscheppen,
Wildschaar, Wijnkurken,
IJslepels,
Zoutvaatjes.

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

Maak tijdig uw 

afspraak voor de 

feestdagen!

 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.

Decoratieve katoentak
  v.a.  0,75
Hyacinten in glazen schaal
 v.a.  3,95
Rozen bos (20)  5,75
Chrysanten 2 bossen  4,95
Sneeuwuil in berk   11,95
Minicyclaam v.a.  1,95

Het Wapen van Maartensdijk

www.hetwapenvanmaartensdijk.nl

Eetcafé
Het W

apen van Maartensdijk

Voor een lekkere lunch of diner

presenteert:

AANSTAANDE 

VRIJDAG
5 DECEMBER

HARDCORE PARTY
MET DJ SCOTT MARTEN

& DJ DISRESPECTED
AANVANG 22.00 UUR.

Kon. Wilhelminaweg 461  Groenekan
Tel. 0346 - 211 215

logo's, huisstijlen aanpassen of nieuw

complete imagebuilding

brochures - tekst schrijven,

DTP, opmaak en vormgeving

advertentie - ontwerp en plaatsing

drukkerij in huis

ontwerp & onderhoud websites



De toegenomen drukte baart zorgen 
en geeft problemen. Daar tussendoor 
scheren kinderen
op de fiets, driedubbel of meer, de 
handen los, midden op de weg, geven 
geen richting aan en rijden bij donker 
zonder licht. Bromfietsers en vaak 
ook (opgevoerde) snorfietsers scheu-
ren met oogkleppen op de kruispun-
ten over, negeren elke voorrangsregel 
en vertonen hun kunstjes, rijdend op 
het achterwiel, tussen het winkelend 
publiek. 

P arkeren
Op de Prinses Marijkelaan is, met 
uitzondering van een aantal aangege-
ven parkeerplaatsen, vanaf de Nach-
tegaallaan tot aan de Molenweg, een 
parkeerverbod voor beide zijden. Dit 
wordt gemeld op borden waarop aan-
gegeven is dat dit geldt voor de zone. 
Parkeren kan op de twee parkeerter-

reinen aan de vó ór  en achterkant van 
het Maertensplein. Als daar dan nog 
plaats is want vaak staan die vol. 
De situatie is ter plaatse onduidelijk. 
Regelmatig zijn er opstoppingen en 
fricties doordat bestuurders van beide 
kanten oprijden. Het is hoog tijd dat 
daar met een pijl (op bord en eventu-
eel ook op wegdek) de juiste richting 
wordt aangegeven.  

Op de achterste parkeerplaats zijn 
twee in- of uitrij mogelijkheden. De 
meeste bestuurders volgen daar de 
juiste regel: eerst naar rechts en dan 
naar links tegen de klok in. Z oals op 
een rotonde. Op de voorste parkeer-
plaats is er echter maar é é n mogelijk-
heid voor in- en uit- rijden en daar 
loopt het vaak vast. Dat gebeurt als 
een bestuurder op de inrit eerst naar 
rechts wil terwijl een andere bestuur-
der van rechts nadert die er uit wil. 

Die laatste zou dan voorrang hebben 
en dwingt de ander om achteruit de 
straat op te rijden. Dat probleem is 
er niet als alle bestuurders bij het 
inrijden eerst rechts af slaan en ver-
volgens links draaien. 

Wie de ruimte naast de twee plaatsen 
voor gehandicapten op de voorste 
parkeerplaats bezet, loopt het risico 
van een bekeuring. Dat gebeurt ook 
bij parkeren op de opgang voor de 
zaak van Jannet Rijksen. Daar mag 
alleen heel kort gestopt worden voor 
het afgeven of ophalen van iets, dus 
niet om te gaan winkelen!  Dit is aan-
gegeven met gele onderbroken lijn 
(strepen). Die oprit is verder bedoeld 
voor hulpverlenend verkeer op weg 
naar de ingang van Dijckstate. De 
ambulance staat dan in de juiste rich-
ting om snel met een zieke te kunnen 
vertrekken. 

Ook aan de achterzijde van het Maer-
tensplein mag alleen maar worden 
geparkeerd in de parkeervakken en 
dus niet langs de straat en voor de 
paaltjes die daar zijn aangebracht. 
S toppen mag absoluut niet voor de 
rood-witte paaltjes aan de voor- en 
achterzijden van het plein. Toch 
gebeurt dat vaak. Die paaltjes wor-
den er uitgehaald voor ambulance en 
politie die op het plein slachtoffers 
moeten helpen. Al meermalen zijn 
mensen op het plein onwel geworden. 
Wie voor die paaltjes stopt of parkeert 
loopt een extra forse bekeuring op.

Op trottoirs, voet- en fietspaden is 
stoppen met (en natuurlijk ook par-
keren van) een auto of motorfiets 
niet toegestaan. Deze regel is ook 
van toepassing op caravans en aan-
hangwagens. Dit geldt dus ook voor 
de nauwelijks verhoogde voetpaden 
nabij het winkelcentrum.

Van belang bij parkeren is altijd dat 
men ‘zodanig parkeert dat er geen 
gevaar of hinder voor andere wegge-
bruikers ontstaat’. Bij parkeren op de 
linker- en/ of rechterzijde van een rij-
baan moet er bijvoorbeeld voldoende 
ruimte blijven dat een vrachtwagen er 
gemakkelijk door kan.

Onze gemeente heeft veel openbaar 
groen met beplanting en grasvelden. 
Het moge duidelijk zijn dat parkeren 
in beplanting of op grasvelden ver-
boden is.

Aanvulling (d.d. 21 november 2008):
Van een aantal lezers zijn opmerkin-
gen, klachten en vragen ontvangen, 
welke ook inmiddels aan de bevoegde 
instanties zijn doorgegeven.

•  Wie op de Prins Bernhardlaan van 
beide kanten de Prinses Marijke-
laan nadert ziet op de grond een 
vage witte streep en een stopbord. 
De streep heeft geen functie meer 
en dateert nog van tientallen jaren 
geleden. De stopborden hebben wel 
een functie maar staan niet goed. 
Wie voor het stopbord halt houdt 
heeft geen zicht op verkeer op de 
Prinses Marijkelaan. 

•   van de Koningin Julianalaan kla-
gen over het slechte wegdek met 
hobbels,  kuilen, fout parkeerders 
en denderend vrachtverkeer dat o.a. 
het Maertensplein bevoorraadt.

•  Algemeen is de klacht over het 
verkeersgedrag van vooral jonge-
ren. Z owel te voet, met rijwiel en 
gemotoriseerd, neemt onbeschoft 
gedrag toe. 

Dat is een programma dat door TNT 
wereldwijd is opgestart om door een 
andere rijstijl minder brandstof te 
gebruiken. Maar er zijn meer voor-
delen. Z o wordt de C O2 uitstoot 
ook een stuk minder wat weer goed 
is voor het milieu. Die kan hierdoor 
wel met 25%  verminderen. Verhoef 
kwam tijdens de nationale wedstrijd, 
die in Lelys tad onder de naam ‘Drive 
Me C hallenge’ werd gehouden als 
beste uit de bus. Het leverde hem een 
startbewijs op voor de internationale 
‘Drive Me C hallenge’-wedstrijd in 
Milaan tussen de beste TNT-chauf-
feurs van alle landen waar TNT werk-
zaam is.

Iedere TNT-chauffeur heeft op zijn 
bedrijfswagen een boardcomputer 
waarop precies wordt bijgehouden 
hoe zijn rijstijl is. Na iedere rit wordt 
deze computer uitgelezen en kan wor-
den bekeken hoe de chauffeur in 
kwestie het er heeft afgebracht. Het is 
geen vrijblijvende zaak. Iedere chauf-
feur is verplicht aan dit programma 
mee te doen. De rijder kan ook door 
zijn chef worden aangesproken op 
de resultaten van zijn rijgedrag. Ver-
hoef: ‘Het gaat er om dat je probeert 
om zuinig, efficiënt en veilig te rij-
den. De collega’s in De Bilt staan 
hier helemaal achter’. Er zijn allerlei 
manieren om dit te bereiken. Het 
wordt ook wel ‘het nieuwe auto-
rijden’ genoemd. De resultaten per 
postgebied (bij TNT area’s genoemd) 

worden steeds vergeleken. Daaruit 
bleek dat het postkantoor De Bilt 
het beste scoorde in haar area. Van 
De Bilt bleek Verhoef weer de beste 
chauffeur. Hij werd daarom afgevaar-
digd naar de landelijke wedstrijd in 
Lelys tad op 3 november. De opdracht 
was om een stuk door deze gemeente 
te rijden. De resultaten werden ook 
hier weer van iedere rit vastgelegd en 
vergeleken. Aan het einde van de dag 
bleek Z ees Verhoef weer de beste. Op 
naar Milaan dus, waar het hotel al was 
gereserveerd. 

T estbaan
De volgende dag, 12 november, trof-
fen deelnemers uit 13 landen elkaar 
op de testbaan van Ferrari in Vairano 
di Vidigulfo. Daar was een parcours 
uitgezet dat 10 keer moest worden 
afgelegd. Er waren allerlei opdrach-
ten en situaties in opgenomen. Z o 
moesten er onder meer tijdens de 
rit ook postpakketten worden afge-
leverd. Er waren stopborden en een 
radarcontrole. Alles werd door de 
jury scherp in de gaten gehouden.
Iedere chauffeur kreeg een ‘copiloot’ 
mee die, net als de ‘echte’ chauffeur, 
de helft van het aantal rondes moest 
rijden. In zijn geval kreeg Verhoef 
Peter Bakker mee. Deze is de hoogste 
baas van TNT en vaak te vinden op 
het TNT hoofdkantoor in Hoofddorp. 
Nog vaker is Bakker onderweg. Hij 
reist in zijn functie de hele wereld af. 
Peter Bakker bleek een heel geschikte 

partner. ‘Ik kon heel goed met hem 
overweg’, vertelt hij er van. ‘Ik was, 
anders dan in Lelys tad, ook niet meer 
gespannen, toen ik hoorde dat ik 
het niet in mijn eentje zou doen. Ik 
wilde er samen met de hoogste baas 
gewoon een leuke dag van maken en 
dat is uitstekend gelukt.’ 

Winnen
Natuurlijk wilde Verhoef in Milaan 
toch ook wel winnen. ‘Dat wil ik 
altijd’, zegt hij. Dat is overigens niet 
gelukt. Verhoef en Bakker werden 
negende. Brazilië was nummer é é n 
en Turkije twee. ‘Maar ik ben wel 
negende van de hele wereld! ’, voegt 
hij er aan toe en is daarover toch 
tevreden. De wedstrijden die in de 
ochtenduren plaatsvonden werden ‘s 
middag gevolgd door allerlei activitei-
ten. Z o konden de deelnemers kennis 
maken met de nieuwste energiezui-
nige wagens. Ook kon er kon worden 
gereden op biodiesel wat weer anders 
is dan op de gebruikelijke diesel. Een 
slipcursus was een andere attractie. 

Huldiging
Na deze lange dag vertrok Verhoef 
weer naar huis, op S chiphol ’s avonds 
laat opgewacht door vrouw Joke en 
dochters mè t een spandoek. De vol-
gende dag kon Z ees uitblazen en de 
dag daarop werd hij, voordat hij weer 
aan het werk ging, gehuldigd op het 
kantoor in De Bilt. Er waren cadeau-
tjes, toespraken en koffie. Daarna 

ging iedereen, inclusief Z ees, weer 
aan het werk want de brieven en pak-
jes gaan gewoon door. Z ees Verhoef 
is zijn collega’s dankbaar voor hun 
inzet waardoor hij zelf als deelnemer 
zo ver heeft kunnen komen.

Het zuinig rijden programma ‘Planet 
Me’ gaat trouwens ook gewoon door. 
‘Iedereen in de Bilt doet van harte 
mee’, vertelt Verhoef. Aan hem zal 
het evenmin liggen. Hij zou best vol-
gend jaar Nederland weer willen ver-
tegenwoordigen op de internationale 
TNT ‘Drive Me C hallenge’ wedstrijd 
die dan voor de derde maal wordt 
gehouden. In Engeland deze keer.

T ips
Wat kan Verhoef aan de huis, tuin en 
keuken autorijder meegeven om ook 
zuiniger en efficiënter te rijden?  Ver-

hoef geeft een paar tips. ‘Belangrijk 
is om, wanneer je wilt stoppen, je 
wagen uit te laten rijden in de ver-
snelling. Daarvoor is het nodig om 
verder voor uit te kijken op de weg 
en niet alleen maar op je voorganger 
te letten. Je kunt zo beter anticiperen 
op het verkeer en het wordt daardoor 
natuurlijk ook nog eens een stuk 
veiliger wanneer je dat doet. Van 
belang is ook om al te schakelen bij 
een toerental tussen de 2000 en 2500. 
Niet doorkachelen tot de 3000,’ is 
zijn advies. Remmen en optrekken is 
het duurste van het autorijden, weet 
hij. ‘Je kunt zo echt veel op je auto-
kosten bezuinigen. En dan hebben 
we het nog niet over de voordelen 
voor het milieu’. Z elf rijdt Verhoef in 
zijn eigen wagen (een robuuste VW 
Transporter) ook op deze manier: 
netjes, zuinig en veilig. 
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Zees Verhoef strijdt op testbaan van F errari
door Martijn N ekkers

Westbroeker Zees Verhoef ( 54 )  werkt al 29 jaar bij de post als chauffeurbesteller. Je  kunt hem vaak 
tegenkomen in Hollandsche R ading. Wat wellicht niet zo opvalt, is dat hij een zuinige rijder is. N et als andere 

chauffeurs van T N T -P ost doet hij mee met het ‘P lanet Me’ programma. 

C oureur Z ees Verhoef in het jasje dat hij van de I taliaanse collega’ s cadeau 
kreeg.

Hoe hoort het in het verkeer ? ( 4)
Verkeersregels toegepast op Maartensdijk

door K ees P ijpers
 

I n dit ten einde lopende jaar behandelden w e verkeerssituaties in Maartensdijk en omgeving die door 
w eggebruikers als heikele punten w erden en w orden ervaren en gaven w e uitleg hoe het hoort. E é n aflevering lag 
nog steeds op de plank, omdat de Vierklanken van de afgelopen maanden kampten met een surplus aan kopij. E n 
hoew el aan die situatie ( gelukkig)  nog geen einde is gekomen, w il de redactie toch v.w .b. dit onderw erp tot een 

voorlopige afronding komen.

De regels zijn doorgenomen met de bestuursleden van ‘Veilig Verkeer N ederland afd. De Bilt’, Otto en E nny 
Doornenbal van de bekende A utorijschool en voorzitter Gerard van Witzenburg. A ls er bij de lezers van De 

Vierklank vragen zijn dan kunnen die worden ingestuurd.



A dverteren in De Vierklank!
Iets voor u? Bel dan 0346 21 19 92

Dit w eekend w as er genoeg te genieten. De z on penseelde goud in de bomen en de az uurblauw e hemel 
diende als achtergrond voor de mooiste herfsttinten. Waar je ook keek, overal z ag je kleur. O ok de E iken-
steeg w as getooid met herfstkleuren [ A vZ ] .

Het S alvobeloftenteam is er niet in 
geslaagd om in het spoor van de 
koplopers te blijven. Het beloften-
team van Forza bleek in sporthal 
Nieuwland te Amersfoort beter dan 
de meiden uit Maartensdijk. De 
aansluiting met de koplopers is 
verloren. Het team van Forza was 
een heel jeugdig team. Dit team 
was verder in zijn ontwikkeling 
dan de S alvodames. De tegenstan-
der bleek over een heel hecht team 
te beschikken dat in staat was om 
bij elke verdedigende actie de bal 

zuiver naar de spelverdeler te pas-
sen. Deze wist haar aanvalsters 
goed te bedienen. De aanvalsters 
speelden sterk en hadden meer 
power dan de S alvomeiden. De 
eerste set schrok S alvo van het 
gedegen en energieke spel van 
Forza en kon er niets tegenover 
zetten. De set ging naar Forza met 
25-15. In de tweede set herstelde 
S alvo zich en ging brutaler spe-
len. Met name S uzan Blaak wist 
diverse keren goed door te komen 
met haar aanval. Tot 23-23 ging 

het gelijk op. Helaas werden een 
stopfout en een bal uit via het blok 
S alvo noodlottig en werd de set 
verloren met 25-23. Daarna was 
het Forza wat de klok sloeg. S alvo 
liet zich te veel imponeren door de 
tegenstander en ging tegen zichzelf 
spelen. De meiden moeten nog 
leren om voor elke bal te blijven 
knokken ook als een tegenstander 
het beste van het spel heeft. De 
3de en 4de set gingen verloren met 
resp. 25-17 en 25-18. 

Salvobeloften lijden
verdiende nederlaag

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

5 DECEMBER-TIP
Nu volop keus in:

nachtmode voor dames-, 
heren- en kinderen.

Jongenspyama's
vanaf € 10,-

NIEUW BINNEN:
CARS kindersokken

nu 3 voor € 4,50

NACHTMODE 2008

Autospuiter/Voorbewerker
Als spuiter/voorbewerker houd je je voornamelijk bezig met het zelfstandig 
op zorgvuldige wijze voorbewerken en spuiten van auto's.

Automonteur
Je woont in de regio en bent klantvriendelijk en zelfstandig. Je onderhoudt 
de automobielen van het merk Volkswagen en Audi. 

Bel, schrijf of kom langs bij Autobedrijf de Rooij, t.a.v: Eric de Rooij
Molenkamp 32 3732EV De Bilt 030-2204836 info@derooijauto.nl

Autobedrijf De Rooij  De Bilt



Er zijn dit jaar 27 deelnemers. Eé n 
van hen is weer Wim van ’t Land. 
Was hij in 2004 prominent aanwezig 
met een reusachtig model van de 
kerk van Westbroek, nu toont hij een 
model 1:12 van een Engelse lijkkoets, 
wat natuurlijk weer heel wat anders 
is. Het model van de N.H. kerk is 
overigens nu permanent te bewonde-
ren in de echte kerk. 

E endenkorven
Er doen nog meer oude bekenden 
mee. Daaronder C ees Lam met zijn 
ambachtelijk gevlochten eendenkor-

ven en Wout van Winssen met zijn 
Westbroeks archief. Dat laatste kan 
geraadpleegd worden door bezoekers 
die meer willen weten over hun fami-
lie en voorouders. 
Maar er is nog meer te zien. Marian-
nne van Z ijtveld is weer aanwezig met 
prachtige plastieken in natuursteen. 
Andere deelnemers laten schilderijen 
en aqua rellen zien. Modelbouwboten, 
dit jaar voor het eerst, is weer iets 
geheel anders. Ballonvaarder Rick 
de Groot zal er zijn met een ballon-
mand van zijn bedrijf Eclipse Bal-
looning. Een echte hete luchtballon 

past natuurlijk niet in het dorpshuis. 
Daarnaast laat hij foto’s en video’s 
zien van zijn vele spectaculaire bal-
lonvluchten over de omgeving van 
de Bilt maar ook van een tocht over 
de Alpen. Theo S chouten is aanwezig 
met zijn enorme pettenverzameling.

Om 11.00 uur wordt het nieuwe 
boekje met oude prentbriefkaarten 
van voormalig Westbroek, samen-
gesteld door diezelfde Theo S chou-
ten en Rienk Miedema, aangeboden 
aan burgemeester Gerritsen. Het is 
zaterdag weer een heel gevarieerde 

expositie die de bezoekers te zien zul-
len krijgen. Verschillende deelnemers 
geven de bezoekers gelegenheid om 
de resultaten van hun vrijetijdsbeste-
ding aan te kopen. Het is uiteindelijk 

ook een cadeaubeurs en al heel gauw 
sinterklaas en kerstmis. In ieder geval 
genoeg reden om op zaterdag 29 
november even bij het Dorpshuis bin-
nen te lopen.

In totaal waren er achttien top ' car-
vers'  aanwezig. Volgens de organi-
satoren behoren zij tot de harde kern 
van de kettingzaagkunst. Z ij maakten 
tijdens de demonstratie allemaal een 
kunstwerk. Daarnaast waren er om 

twaalf en om twee uur demonstraties 
' speedcarven' . Iedere carver maakte 
binnen een half uur een beeld. Dit 
was hartstikke spectaculair om te 
zien. Het geronk en gezaag van de 
verschillende kettingzagen was tot 
ver in de omtrek te horen. Een van de 
beeldhouwers op de demonstratie was 
Jim Madsen. Hij is de coör dinator van 
alle ' chainsawcarving'  evenementen 
Amerika. Daar wordt er echt een 
show van gemaakt. 

Speciale bladen
De beeldhouwers gebruiken speciale 
zagen. De bladen lopen iets puntiger, 
waardoor de details beter kunnen 
worden uitgewerkt. Een van de orga-
nisatoren Dick van Oers maakte bij-
voorbeeld op deze manier een gede-
tailleerd ijsvogeltje op ware grote. 
Maar over het algemeen is het hoe 
groter, hoe gemakkelijker.
Gedurende de tijd dat er geen demon-
straties speedcarving waren beijver-
den de internationale deelnemers en 

liefhebbers zich in het vervaardigen 
van de prachtigste creaties. Z o was er 
de deelname van de kersverse kampi-
oen C hainsawcarving (graveren met 
de kettingzaag) Gert Eussen uit Aus-
terlitz en de winnaar van C arving 
Rotterdam 2008 Mark Bangma. De 
Belg Luc Vreijs vertegenwoordigde 
onze zuiderburen. Veel carvers had-
den op hun naambordje ook hun 
website vermeld, waardoor men in 
de gelegenheid werd gesteld thuis 
(meer van) hun werk nog eens rustig 
te bekijken

Houtbeeldhouwkunst
Houtkunst is in ons land een nog 
bescheiden zijtak van de beeld-
houwkunst. Geïnteresseerden kon-
den houtbeeldhouwster C arla Rump 
ongestoord aan een nieuw beeld zien 
werken. Een (kleiner) model van 
haar creatie in wording was ook naar 
Lage Vuursche meegenomen. Verder 
waren er nog nevenactiviteiten, zoals 
een demonstratie van een mobiele 
zagerij en een show c.q. verkoop van 
gebruikte Landrovers 

 De Vierklank 9 26 november 2008

advertentie

Carving in Lage Vuursche succesvol
door Henk van de B unt

Met een kettingzaag kun je volwaardig beeldhouwen. Dat werd afgelopen zaterdag weer eens overduidelijk 
tijdens de groots opgezette carvingdemonstratiedag in Lage Vuursche. U it stukken hout maakten tal van 

kunstenaars met een kettingzaag beelden die tot in het kleinste detail perfect afgewerkt werden. E en groot 
aantal belangstellenden trotseerde kou en neerslag en waren getuige van enthousiaste carvers en een tweetal 

speedcarvingsdemonstraties.

E r w aren demonstraties ' speedcarven' . I edere carver maakte binnen een half 
uur een beeld. Dit w as hartstikke spectaculair om te z ien. Het geronk en 
gez aag van de verschillende kettingz agen w as tot ver in de omtrek te horen.

E en van de deelnemers w as de kers-
verse kampioen C hainsaw carving  
Gert E ussen uit A usterlitz .

E en beeld van Jim Madsen. Hij is 
de coör dinator van alle ' chainsaw -
carving'  evenementen A merika. Daar 
w ordt er echt een show  van gemaakt.

Westbroek toont weer haar creatieve kant
door Martijn N ekkers

Voor de vierde keer organiseert Geertje Hoogendoorn de ‘Creatieve Cadeau- en Hobby beurs’ in het 
dorpshuis van Westbroek aan de P rinses Christinastraat. Op zaterdag 29 november van 10.30 tot 16.00 uur 

kunnen bezoekers terecht om kennis te maken met creatieve en talentvolle dorpsgenoten. Ze kunnen zien wat 
die in hun vrije tijd allemaal maken en verzamelen.

E en beeld van de vorige hobby beurs in 2006.

Kunstlezing over ’60 jaar CoBra’
Naar aanleiding van de tentoonstellingen in het C obra Museum voor 
Moderne Kunst (t/ m 25 januari 2009) & ‘De kleur van de vrijheid’ in het 
S tedelijk Museum S chiedam (t/ m 30 November 2008) wordt op 27 Novem-
ber in de bibliotheek Bilthoven een kunstlezing gehouden door Johanna van 
Nieuwstadt, freelance kunsthistoricus. Z ij verzorgt lezingen over actuele 
tentoonstellingen. Het thema is ’60 jaar C oBra: Knoeiers, kladders en ver-
lakkers.’
De lezing wordt gehouden op donderdag 27 november 2008 van 10.00 tot 
12.00 uur in de Bibliotheek Bilthoven, De Kwinkelier 20. Kaarten kosten 5 
euro (leden) en 7,50 euro (niet-leden) en zijn verkrijgbaar bij alle vestigin-
gen van de bibliotheken gemeente De Bilt. 
Z ie ook www.bibliotheekdebilt.nl

Deel-dagen
Irene Westening is van origine 
vormgever en beeldend kunstenaar. 
Naast haar werk op de melkveehou-
derij en bij de plaatselijke Groene 
Vakwinkel is het leven en werken 
op de boerderij een inspiratiebron 
om met natuurlijke materialen uit 
de omgeving te werken. Voor ‘Deel-
tijd’ heeft zij een originele collectie 
woonaccessoires, groendecoraties 
en cadeauartikelen ontworpen en 
gemaakt.

Vrijdag 28 november a.s. van 18.00 
tot 21.00 uur en zaterdag 29 novem-
ber van 10.00 tot 16.00 uur gaan de 
deeldeuren aan de Groenekanse-
weg 51 te Groenekan open voor een 
zgn. Deel-dag;  een verkoopdag, 
steeds met een nieuwe seizoenscol-
lectie. Info.: Irene Westeneng, tel. 
06 28815017.

De vrijwilligersweek van ambtenaren
werd bijzonder positief ervaren
ze trokken enthousiast
van alles uit de kast
dus hulde aan de gemeentedienaren

Guus Geebel Limerick

a.s. zondag open!
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

A anvragen om vergunning ( arti-
kel 41 Woningwet)  voor:

Lichte bouwaanvraag
•  Groenekan, Versteeglaan 38, uit-

breiden woning;
•  Maartensdijk, Emmalaan 20, 

plaatsen erfafscheiding.

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 bouwvergunning 2e 
fase
•  Maartensdijk, Achterweteringse-

weg 36, oprichten woning (14-11-
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 voor-
ziening griffierecht betalen. Voor 
meer informatie over de hoogte 
daarvan kunt u contact opnemen 
met de griffier 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 informa-
tie over bestemmingsplannen en/
of een gesprek met een plantoet-
ser dient u altijd een afspraak te 
maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

Verordening Wet Inburgering 
gewijzigd

Burgemeester en wethouders van 
gemeente De Bilt maken bekend 
dat de gemeenteraad op 23 oktober 
2008 de (gewijzigde) Verordening 
Wet Inburgering heeft vastgesteld. 
De (gewijzigde) Verordening Wet 
Inburgering treedt in werking één 
dag na de dag van publicatie en 
werkt terug tot en met 1 november 
2007. Gedurende 3 maanden ligt 
de verordening ter inzage in het 
gemeentehuis.
 
De wijziging betreft vooral de ver-
ruiming van de doelgroepen:
1.  nieuw- en oudkomers die een 

bijstandsuitkering hebben;

2.  oudkomers die zelf geen inkom-
sten hebben;

3.  nieuwkomers (houders van een 
verblijfsvergunning regulier met 
een niet-tijdelijk doel, 

  zoals gezinsvormers en –hereni-
gers) zonder werk en zonder uit-
kering;

4.  nieuwkomers en oudkomers met 
werk; 

5.  nieuwkomers en oudkomers die 
sinds 1 januari 2007 inburge-
ringsplichtig zijn en tot 1 novem-
ber 2007 niet in aanmerking kwa-
men voor een inburgeringsvoor-
ziening;

6.  inburgeringsbehoeftigen vallend 
onder de Regeling ‘Vrijwillige 
inburgering’, zoals (genaturali-
seerde) Nederlanders, EU/EER-
onderdanen, Zwitsers en onder-
danen uit de landen van Midden- 
en Oost-Europa;  

7.  personen vallend onder de Par-
donregeling zonder Persoons 
Volgend Budget.

Zoekt u algemene informatie over 
inburgering?
Voor algemene informatie over 
inburgering kunt u ook terecht op 
de websites www.inburgering.net 
en www.hetbegintmettaal.nl. De 
verordening treft u aan op de web-
site van de gemeente De Bilt www.
debilt.nl. 

Woont u in gemeente De Bilt en 
denkt u in aanmerking te komen 
voor de cursus Inburgering?
De uitvoering van de inburgering 
verloopt via het Bureau Inburge-
ring, p/a RSD Kromme Rijn 
Heuvelrug, Het Rond 6, 3701 HS 
Zeist. Tijdens kantoordagen is er 
een telefonisch spreekuur van 
9.00 uur -11.00 uur, telefoonnum-
mer(030) 692 95 98.

B ilthoven, 26 november 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:  herinrichten Waterweg, gedeelte Groenekanseweg-Zephyrus-
weg: 1e fase; tot eind december 2008;

•  Maartensdijk:  bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartens-
dijk.

T ot 30 november 2008 voert de provincie U trecht onderhoudswerk-
zaamheden uit aan de T weelingbrug, het spoorviaduct aan de N 234 
in Maartensdijk.

De werkzaamheden betreffen het vervangen van het asfalt en het aan-
brengen van nieuwe voegovergangen. Om de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren, wordt in de eerste week het zuidelijk gelegen viaduct afgeslo-
ten en in de tweede week het noordelijk gelegen viaduct.

R ijstrookafsluitingen
Hieronder volgt een overzicht van de verkeersmaatregelen tijdens de 
werkzaamheden:
•  Vanaf maandag 24 november, 10.00 uur t/m zondag 30 november, 

15.00 uur:
 Afsluiting van het noordelijk gelegen viaduct van de Tweelingbrug.
  Het verkeer op de A27 richting Maartensdijk wordt omgeleid via afrit 

Utrecht noord (afrit 31)-Einthovendreef (N230)-Koningin Wilhelmina-
weg (N417).

 De omleidingsroute staat aangegeven met de letter M.

Met vragen over de wegwerkzaamheden kunnen bewoners en wegge-
bruikers contact opnemen met de provincie Utrecht via (030) 258 38 
88 (informatienummer wegwerkzaamheden provincie Utrecht) of via 
wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl

Vergunningen en Toezicht 

Samenlevingszaken 

Voor uitgebreide informatie over wonen, welzijn, zorg in Gemeente De Bilt 
en het Wijkservicecentrum MENS kunt u contact opnemen met: 

Wijkservicecentrum ME N 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 ME N 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. Vervolg op pagina 11

P raat mee over de toekomst
van De Bilt

Gemeente De Bilt streeft er naar om in het jaar 2030 nog steeds een aan-
trekkelijk groene woongemeente met kwalitatief hoogwaardige bedrijven te 
zijn. Welke kwaliteiten moeten benut en uitgebouwd worden. Wat betekent 
dit voor gemeente De Bilt? Wat kunnen gemeente en samenleving geza-
menlijk doen om dit bereiken? Vragen die centraal staan bij de ontwikkeling 
van de toekomstvisie De Bilt 2030. 

De kwaliteiten van onze gemeente zijn vastgelegd in drie sporen: Recre-
atie, Vitalisatie en Innovatie & Creatie. De verschillende sporen moeten 
als instrument dienen om de kwaliteiten van Gemeente De Bilt optimaal 
te benutten om ook in de toekomst een prettige woongemeente met goede 
voorzieningen te zijn. Tijdens de Biltse debatten en op het forum op de web-
site praten we over deze sporen en de invulling ervan. Voor meer informatie 
over de drie sporen, kijk op www.debilt.nl.  

P raat u mee over de toekomst van Gemeente De Bilt op woensdag 3 
december in Dijckstate te Maartensdijk of dinsdag 9 december in het 
H.F . Witte Centrum te De Bilt om 20.00 uur?
Geef u op via www.debilt.nl of praat mee op het forum!

Afgelopen week is met succes de 
tweede vrijwilligersweek van de 
gemeente De Bilt gehouden. Zo’n 
135 medewerkers van de gemeente 
hebben de handen uit de mouwen 
gestoken bij diverse projecten.  Dit 
hebben wij niet alleen gedaan. De 
gemeente De Bilt bedankt de vol-
gende organisaties die zich belan-
geloos hebben ingezet gedurende 
deze succesvolle vrijwilligersweek: 
Het Rode Kruis, TAP Uitvaartzorg 
Bilthoven, Top’s Edelgebak Patis-
serie, Groen Flora, Beeld en Geluid 

te Hilversum en Vermaat Groep 
B.V. 

Ook willen we alle maatschappe-
lijke organisaties bedanken die op 
verschillende manieren hebben bij-
gedragen aan het succes van deze 
week.  

Kijk voor een impressie van de 
week op www.debilt.nl 

Mededeling: Het gemeentenieuws 
is volledig in deze rubriek opgeno-

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

B ilthoven, 26 november 2008 

Biltse ondernemers en
organisaties, Bedankt!
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M ededeling: H et gemeentenieuw s  is  volledig in deze rubriek opgenomen. A lleen voor 
de beke ndmaki ngen en vergunningen is  een s elec tie opgenomen, w aarbij  in ieder 
geval alle informatie over de dorps ke rnen w ordt vermeld. Volledige vermelding van de 
beke ndmaki ngen voor de ke rnen D e B ilt en B ilth oven s taan w eke lij ks  in de B iltB uis /
B C  en op de w ebs ite van de gemeente D e B ilt w w w .debilt.nl.

R aad vergadert op donderdag 27 november

De raad van de gemeente De Bilt vergadert op donderdag 27 november 2008 
om 20.00 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis te Bilthoven.

A genda
1. Vaststelling agenda raad 
2. Vragenuurtje raadsleden
3. a.  Vaststelling notulen 23 oktober 2008
 b.  Vaststelling notulen 6 november 2008 (worden nagezonden)
4. Lijst ingekomen stukken
5. S preekrecht burgers         
Voorstellen
6. Vaststellen reparatie Bestemmingsplan Buitengebied Maartensdijk
7. Overname S ociaal Werkvoorzieningsschap Z eist en omstreken (S WZ )
8. S amenwerking op het vlak van uitvoerende taken
9. Najaarsnota 2008
10. Rondvraag 

11. Kredietvoorstel voor geluidsscherm park Brandenburg
12. Kredietvoorstel voor herinrichting Milieustraat 
13. Wijzigen statuten S tichting openbaar onderwijs Rijn- en Heuvelrug
14. Verzamelvoorstel begrotingswijzigingen

T oelichting raadsagenda:
De boven de streep genoemde agendapunten zijn bespreekpunten, de onder de 
streep genoemde agendapunten zogenoemde hamerstukken: daarover vindt in 
principe geen nadere bespreking plaats. 

Mbt agendapunt 5 “ spreekrecht burgers” : op grond van het Reglement van 
orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad bestaat er geen spreekrecht 
ten aanzien van onderwerpen op de agenda waarover in een commissiever-
gadering gesproken kon worden. Dit geldt met betrekking tot de 6 t/ m 8 
geagendeerde onderwerpen. Deze onderwerpen zijn besproken in de commis-
sievergaderingen Openbare Ruimte en Burger & Bestuur van 13 november 
2008. Het vorengaande geldt tevens voor de onderwerpen onder de streep, 
welke onderwerpen als hamerstukken zijn geagendeerd.

T er inzage legging:
De raadsagenda en de achterliggende stukken zijn via de gemeentelijke web-
site te raadplegen (www.debilt.nl, doorklikken op Bestuur en Organisatie, 
vergaderkalender en dan de datum van de vergadering). De raadsagenda ligt 
verder met ingang van 18 november ter inzage in het gemeentehuis (infor-
matiebalie), de Openbare leeszaal en de bibliotheek in het winkelcentrum 
De Kwinkelier te Bilthoven, de dependance van de bibliotheek De Bilt en de 
bibliotheek in de Vierstee te Maartensdijk, het servicepunt te Maartensdijk, 
woon-, zorg- en dienstencentrum Dijckstate te Maartensdijk, VVS O WVT a/ d 
Talinglaan te Bilthoven, Buurthuis ’t Hoekie a/ d Prof. dr. Asserweg te De Bilt, 
S tichting Welzijn Ouderen a/ d Jasmijnstraat te De Bilt. 

De bijlagen bij de raadsvoorstellen liggen alleen ter inzage in het fractiehuis.

T ijdens de R oefeldag 2008 is er een 
ballonnenw edstrijd gehouden in De 
B ilt en Maartensdijk.

De winnaars bij Maartensdijkse 
bedrijven zijn geworden Midas van 
Jaarsveld, Bob Lubbers en Flavio 
Trip. Op een afstand van 160,5 km 
is hun ballon geëindigd in Dorsten 
(Duitsland). De winnaars van Bilt-
se vestigingen zijn Felicia, Julliet 

Roos en Anne Groenen. Hun ballon 
eindigde in het Duitse stadje Dort-
mund met een afstand van 200,4 km.

Deze winnaars kunnen hun prijs 
ophalen op woensdag 26 november 
tussen 12.00 - 17.00 uur bij buurt-
huis ’t Hoekie in De Bilt, tel: (030) 
220 17 02.

Winnaars R oefeldag
ballonnenwedstrijd bekend

Donderdag 13 november jl. is in 
de commissievergadering Burger en 
Bestuur van onze gemeente onder 
grote publieke belangstelling een ruim 
anderhalf uur durend debat gevoerd 
over het te organiseren wenselijk-
heidsonderzoek naar een 18 holes 
golfbaan in Maartensdijk. 

Dit vaak emotionele en politiek 
geladen debat verhelderde een paar 
punten. Het is nu duidelijk waar de 
golfclub de Biltse Duinen en het 
gemeentebestuur de 18 holes golf-
baan gepland hebben. Dit is ‘in de 
oksel van de A27’ tussen de Prin-
senlaan en de A27. Ook zijn de poli-
tieke verhoudingen met betrekking 
tot de mogelijke golfbaan duidelijker 
komen te liggen. Van de coalitiepar-
tijen steunt de VVD deze plannen. 
Deze fractie zegt nog wel zich ‘mede 
te laten leiden door de uitslagen van 
het wenselijkheidsonderzoek’. Van 
de PVDA/ GroenLinksfractie ver-
wacht ik dat zij met misschien wat 
‘tegensputteren’, uiteindelijk voor zal 
stemmen. D66 stemt voor mits er 
goede tegenargumenten komen (bv 
geen draagvlak onder de bevolking) 
om tegen te stemmen. Van de oppo-
sitiepartijen hebben S P, S GP en het 
C DA een duidelijk tegengeluid laten 

horen. De C hristenU nie geeft haar 
oordeel na het afwegen van alle voors 
en tegens. Bilts Belang was afwezig. 
Ik verwacht, gelet op eerdere uitspra-
ken, dat deze partij tegen de plannen 
zal zijn. Alles overziend zal er een 
meerderheid zijn en zullen de plannen 
wel ergens in februari/ maart 2009 in 
voorstelvorm ter goedkeuring door de 
gemeenteraad worden geloodst. 

Wat staat ons dan nu nog te doen?  
We moeten als burgers eendrachtig 
en helder aantonen dat er in onze 
dorpen geen draagvlak is. We moeten 
nu (opnieuw) aantonen dat wij als 
inwoners de aanleg van een golfbaan 
in Prinsen-West onwenselijk achten. 
Dat moet nu, anders stemt de gemeen-
teraad in februari/ maart 2009 zonder 
pardon in met dit plan. De stichting 
tot Behoud van het Prinsenlaantje 
en Ommelanden (zie  www.prinsen-
laantje.nl) zet zich mede in om het 
verder ontwikkelen van de plannen 
te stoppen. Door u aan te sluiten bij 
deze stichting kan uw tegenstem nog 
beter in het gemeentehuis worden 
verwoord. 

Ook persoonlijk zal ik, afgestemd 
met de S tichting, doorgaan met de 
strijd tegen de komst van een golf-

baan. Ondanks alle nu al hartverwar-
mende steun kan ik dit, met enkele 
andere, niet meer ‘alleen’ coör dine-
ren en organiseren. Er is een hele 
hoop werk te doen en dit kan niet 
langer alleen op de schouders van 
een paar goedwillende vrijwilligers 
rusten. De gemeente en de golfclub 
zetten professionele middelen in om 
de golfbaan gerealiseerd te krijgen 
en wij zullen een even professioneel 
opgezette organisatie met heel veel 
mensen, middelen en daadkrachtige 
acties hier tegenover moeten stellen. 
Hiervoor is uw meer dan massale 
steun en inzet nodig. Nu is het tijd 
om ons verder te gaan organiseren 
en onze georganiseerde tegenstem te 
laten horen bij de gemeenteraad.

Als u wilt helpen om bij het organi-
seren van een actie of als u op welke 
andere manier dan ook kunt u zich 
melden via geengolfbaanmaartens-
dijk@hotmail.com. Ook kunt u zich 
rechtstreeks tot mij wenden.

Edwin Plug
Prins Willem-Alexanderplantsoen 27
3738 DJ Maartensdijk
Tel 0346 211762.

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….

Aan het begin van een dorp staat 
meestal onder de naam van het dorp: 
‘Welkom’ en als je er dan weer uit 
gaat ‘Tot ziens’. Z oiets als: ‘je mag 
nog eens komen’. Over die warme 
spontaniteit wordt in Westbroek blijk-
baar anders gedacht: men ziet je liever 
gaan dan komen. Want Westbroek is 
sinds kort een slaapdorp, bejaarden-
oord, stiltegebied, geen auto’s graag!

Alleen de tijden die zij wakker zijn 
dulden ze auto’s in hun territorium: 
van 9.00 tot 16.00 uur. U itzonde-
ringen maakt men voor de dokter, 
kraamverzorgster, ziekenauto en de 
brandweer;  die kunnen nog wel eens 
van pas komen. Deze tijdspanne 
noemt men ‘overdag’;  dan is het voor 
het gebaar nog wel een klein poosje 
open, want je kunt het natuurlijk niet 
in é é n keer helemaal afsluiten. Maar 
waarschijnlijk – gelet op de tijden dat 
het wel open is - alleen voor mensen 

die niet meer werken, voor de 65+ + +  
en voor mensen die niet harder rijden 
dan een slak hollen kan. Het genieten 
van de vrije natuur onderweg naar je 
werk is met deze maatregel wel ver-
leden tijd. Alle mensen die normaal 
vóó r 9.00 uur door Westbroek rijden 
en na16.00 uur weer naar huis wil-
len, worden verzocht achteraan aan 
te sluiten in de rij op de snelweg. Dat 
die mensen voortaan een uur later 
thuis zijn is men blijkbaar gewoon 
even vergeten. Als het in Westbroek 
maar rustig is, want er zou eens een 
auto extra doorheen gaan;  je weet 
toch niet hoe je kijken moet!

Bij dit alles zou je verwachten dat 
Westbroek zelf nu een autovrij dorp 
is, maar wanneer je toch (stiekem) in 
Westbroek rijdt, blijkt het tegendeel: 
soms staan er wel drie of vier voor de 
deur (niks mis mee, maar dan ook niet 
klagen! ). We weten nu zo onderhand 

toch met z’n allen wel dat, zolang er 
olie uit die slang aan de benzinepomp 
komt, er ook auto’s bij komen;  het 
wordt nu eenmaal drukker op de weg. 
Ik ben niet zo goed in wiskunde, 
maar kan toch wel de ingewikkelde 
rekensom maken dat je dan in ieder 
geval niet nog eens wegen moet gaan 
afsluiten, maar juist alle mogelijke 
wegen moet benutten;  dan verspreidt 
het verkeer zich beter. Misschien is 
het beter als men ook eens aan een 
ander denkt;  aan mensen die de file 
op de snelwegen korter willen maken 
door binnendoor te gaan. Wij betalen 
toch geen wegenbelasting per weg 
of per dorp, maar toch gewoon per 
kwartaal of per jaar?  Is ook de kortste 
weg van A naar B meestal ook niet de 
milieuvriendelijkste route? . 

N ico P ost, Maartensdijk 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt….

Contactcommissie Lage Vuursche
De contactcommissie van Lage Vuursche komt in openbare vergadering 
dinsdag 2 december om 20.00 uur bij elkaar in Dorpshuis De Furs.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda. 
2. ingekomen stukken 
3.  uitkomst bewoners enquê te wijk buurtgericht werk, Buitengebied West 

[wijk 10]
4. planning werkzaamheden Lage Vuursche. 
5. Ravu bereikbaarheid buitengebied. 
6. rioleringscapaciteit en stankoverlast 
7. Verkoop S midse bouwval 
8.  Budget 2009: wat krijgen over ons heen?  Aankomst prinses Beatrix e.d.
9. Milieustraat Baarn (nu weer kostenloos storten? ). 
10. Aanpassing Hoge Vuurscheweg voor het kasteel : status en acties. 
11. bebording en bewijzering Lage Vuursche
12. Z warteweg S BB een slagboom?  
13. Rondvraag.

Sinterklaas mag dan w el hoog 
bejaard z ijn;  hij is ook vaak z ’ n tijd 
vooruit. Maandag 17 november jl. 
-  ruim voor z ijn officië le aankomst 
in Maartensdijk -  w as hij al op 
bez oek bij De Z onnebloem, w aar 
hij tez amen met z ijn P ietermannen 
en vrouw en de groots opgekomen 
aanw ez igen een onvergetelijke mid-
dag bez orgde [ HvdB ] .



De bankcrisis had me een beetje 
bang gemaakt. Z ou S interklaas 
zijn geld wel op een goede bank 
hebben staan. Z ou hij nog wel geld 
hebben om hierheen te komen en 
om cadeautjes te kunnen kopen. 
Ik moest er de laatste tijd veel 
aan denken, want je moet er toch 
niet aan denken dat S interklaas 
niet naar Nederland kan komen. 
Wat was ik daarom gelukkig toen 
ik op de televisie een opgewekte 
S interklaas met een heleboel pie-
ten met de stoomboot in Almere 
zag aankomen. Hij was er weer 
zoals ieder jaar en maakte niet 
de indruk gebukt te gaan onder 
de economische crisis. S interklaas 
heeft natuurlijk in de loop van de 
eeuwen wel ergere dingen meege-
maakt. De laatste jaren bezoekt de 
goedheiligman mij bij het bank-
je. Daarover ben ik zeer vereerd 
en ik verwelkom hem altijd met 
heel veel respect. Het is ook zo’n 
aardige man. Ook dit jaar ben 
ik in hoopvolle verwachting van 
de komst van de goedheiligman. 
Vorig jaar stuurde hij me voor hij 
kwam een sms’je en dat zal hij nu 
ook wel doen. Ik hoef niet bang te 
zijn dat hij het vergeet, want S int 
mag dan oud zijn, zijn geheugen is 
prima in orde. Als ik eindelijk een 

sms’je binnenkrijg voel ik de span-
ning weer opkomen. Ben er over 
een uur, staat in mijn schermpje. 
Gauw trek ik mijn jas aan om naar 
het bankje te gaan. Ruim voor de 
afgesproken tijd zit ik er te wach-
ten. Het is wat mistig en kil, maar 
ik ben warm van opwinding. Ein-
delijk hoor ik weer het vertrouwde 
geluid van paardenhoeven. Trippel, 
trappel, trippel, trap… ‘Bestem-
ming bereikt’, hoor ik opeens. En 
daar is hij. Z onder wat te zeggen 
komt S int van de schimmel en gaat 
naast me zitten. ‘Wees gegroet 
mijn beste Maerten, gewoonlijk 
vond ik deze plek met kaarten, dit 
keer dacht ik als ik naar Maerten 
kom, laat ik me leiden door de Tom 
Tom.’ Prachtig toch dat een oude 
man als S interklaas gebruik maakt 
van de modernste hulpmiddelen. 
Ik voel me altijd erg verlegen met 
S interklaas naast me. Van tevoren 
weet ik altijd precies wat ik hem 
zou willen vragen, maar nu hij zo 
naast me zit val ik stil. Gelukkig 
stelt S int me gauw op mijn gemak 
en begint zelf te praten. ‘Als ik 
de omgeving hier bekijk, dan is 
het goed toeven in Maartensdijk, 
ook vinden mensen in Hollandsche 
Rading, beslist van alles van hun 
gading. Ik breng straks ook weer 

een bezoek, aan het pittoreske dorp 
Westbroek en daarna raak ik vast 
weer in de ban, van het fraaie dorp 
Groenekan.’ Wat zegt hij dat toch 
mooi, denk ik als S int uitgespro-
ken is. Ik laat de warme woorden 
bezinken, maar schrik op als S int 
weer begint te praten. ‘Maar waar 
ik beslist niet meer naar hunker, 
zijn explosies bij een bunker en 
met mijn staf een balletje slaan, 
kan ik ook wel zonder golfbaan.’ 
Ja, S int blijkt uitstekend op de 
hoogte te zijn van de pijnpunten in 
de gemeente. Ik vraag hem hoe hij 
dat allemaal weet. ‘Door De Vier-
klank die is onvolprezen, die placht 
ik elke week te lezen.’ Ik voel me 
heel gelukkig met S int naast me, 
dat is pas een echt cadeau. Maar 
veel tijd heeft S int natuurlijk niet 
en het paard wordt ook ongedul-
dig. S int haalt van onder zijn tab-
berd een pakje tevoorschijn. ‘Als 
je ons niet meer aan het werk ziet 
op daken, mag jij dit pakje open-
maken.’ S int bestijgt behoedzaam 
zijn paard weer en verdwijnt in de 
donkerte. Ik wacht tot ik het geluid 
van de paardenhoeven niet meer 
hoor en ga dan met een tevreden 
gevoel naar huis.

Maerten

Op ' t bankje

Woensdag 12 november jl. fietste ik ‘s ochtends met 
mijn zeventienjarige dochter richting Bilthoven. Vlak 
voor de bocht bij Eyc kenstein haalde een auto ons in 
en trok mijn dochter met fiets en al mee: haar trapper 
en voet bleven achter de achterbumper van de auto 
hangen. De bumper schoot los en mijn dochter viel 
achter de auto op de weg. Ikzelf lag inmiddels al in 
de berm. 
Er ging op dat moment veel door mij heen. Natuurlijk 
de angst voor mijn dochter, maar ook de brieven die 
ik al jaren terug naar de gemeente stuurde over de 
levensgevaarlijke fietsroute tussen Maartensdijk en 
Bilthoven en de gesprekken die ik onlangs nog met 
de fietsersbond en het U trechts Landschap hierover 
had. En daar lig je dan met z’n tweetjes……. Z oals 
het er nu naar uitziet, is de lichamelijke schade niet 
blijvend. Gelukkig was het een ‘Toyot a Y aris’ en geen 
S ports U tility Vehicle (S U V), want daar wil je echt 
niet verder over nadenken!  

Al jarenlang is dit een gevaarlijke fietsroute en er is 
tot op heden weinig aan de situatie veranderd. Wat 
ik achteraf als hartverwarmend heb ervaren, was de 
hulp die we kregen van verschillende mensen. Mijn 
dochter werd van de weg gehaald, het verkeer gere-
geld, een warme deken aangereikt, ik weer op de been 
gebracht, politie en ambulance gewaarschuwd é n een 
luisterend oor geboden. Ikzelf kon weinig uitrichten, 
maar besefte wel het belang van deze hulp. Daarom 
wil ik iedereen die toen de helpende hand bood daar-
voor nog hartelijk bedanken!  
Ook wil ik hierbij vragen of de mijnheer, die achter 
ons fietste en mogelijk alles heeft gezien gebeuren 
mij wil bellen (tel. 0346 562813), omdat ik helaas 
vergeten ben zijn naam te vragen. 
  

Josje P eters, Maartensdijk

Dit wil ik ‘effe’ kwijt…

Gelez en op pagina 1 van De Vierklank van 6 juni 
2007

‘ Wie vorige w eek donderdagmorgen z ijn auto in de 
omgeving van het Maertensplein en het w inkelcen-
trum verkeerd parkeerde, kon er op rekenen dat er bij 
terugkomst een bon op z at. De politie vertelde vaker 
het Maertensplein aan te z ullen doen en z ij hopen z o 
het verkeerde parkeergedrag aan alle kanten van het 
plein bij te kunnen sturen [ MD] ’ .

Gez ien op z aterdag 15 november 2 008 en vele keren 
( met name op z aterdagen)  daarvoor:

Het is bijna ongerijmd te noemen, dat nu al tijden 
lang de notoire verkeersovertreder zijn of haar onjuis-
te parkeergedrag onbelemmerd en ongehinderd kan 
voortzetten. Bij alle waarnemingen hiervan was er 
nog volop ‘gewone’ parkeergelegenheid op het aan de 
noordzijde van het Maertensplein gelegen parkeerter-
rein. Bij alle waarnemingen parkeerde men ook nog 
extra fout door de voertuigen voor de rode ontslui-
tingspaaltjes (bestemd voor bijvoorbeeld brandweer 
of ambulance) te stallen. Bij alle waarnemingen 
ontbrak ‘de sterke arm der wet’ in hun pogingen het 
verkeerde parkeergedrag aan alle kanten van het plein 
bij te kunnen sturen [HvdB].

P arkeergedrag in Maartensdijk

• knutsel spullen
• legpuzzels
• gezelschapsspellen
• vele leuke schoen cadeautjes

Hoera
sinterklaas 
is nu ook in 
Westbroek

• knutsel spullen

Haal nu snel de sinterklaasfolder
met leuke aanbiedingen!

• autoʼs, tractors,
 werktuigen van Bruder en Siku
• Traptractors van Rollytoys
• etc.
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Een deskundige jury  zal de inzendin-
gen beoordelen op techniek, articu-
latie, zuiverheid, algemene muzikale 
uitvoering en de muzikale presta-
tie als geheel. Voor de verschillen-
de leeftijdscategorieën en groepen 
zijn diverse prijzen beschikbaar. De 
Muziek Marathon Maartensdijk wordt 
mede mogelijk gemaakt dankzij een 
bijdrage van diverse sponsors. Het is 
fijn dat dit jaar gebruik gemaakt kan 
worden van een goede vleugel, waar-
door de marathon ook voor pianisten 
aantrekkelijk is. Ook de begeleiders 
profiteren daarvan. De gemeente De 
Bilt maakte dit mogelijk door een 
speciale financiële bijdrage.

Ju ryb eraad
In de pauze tijdens het juryb eraad 
(ca. 17.00 uur) wordt een optreden 
verzorgd door het ensemble ‘La Belle 
Inconnue’, bestaande uit Dimitra 
Hierck (doedelzak/ altsaxofoon), Nico 
Beltman (doedelzak/ viool), Arnold 
Keizer (cister/ gitaar) en Gitta Mar-
garoli (draailier/ zang). De draailier 
en de doedelzak hebben kortstondig 

een deftige periode gekend als hofin-
strument, maar zijn verder altijd geas-
socieerd met bedelaars en dansende 
mensen van ander allooi. Beide bour-
doninstrumenten laten zich echter ook 
inpassen in modernere muziekvormen 
en samenspel met tal van instrumen-
ten. ‘La Belle Inconnue’ laat deze 

bijzondere instrumenten horen in hun 
vroegere é n hedendaagse context. De 
marathon start 12.15 uur en wordt 
geopend door historicus en gemeen-
teraadslid Anne Doedens. De toegang 
voor publiek bedraagt drie eurovoor 
volwassenen en voor jeugdigen 1,50 
euro.

Muziekmarathon Maartensdijk
Voor de 24ste keer wordt op zaterdag 29 november in De Vierstee aan de N achtegaallaan te Maartensdijk de 
MuziekMarathon Maartensdijk gehouden. Dit jaar zijn er meer dan 40 inschrijvingen:  ruim 70 muzikanten 

zullen voor het voetlicht treden:  solisten ( dwarsfluit, klarinet, trompet, saxo foon, panfluit, viool, piano en 
zang)  en ensembles ( o.a. fluit, strijkers en saxof oon) .

O ok in 2007 w as er een muz iekmarathon.

Gewijzigde openingstijden in de 
decembermaand voor bibliotheken 
Tijdens de feestdagen in de decembermaand hanteren de bibliotheken 
gemeente De Bilt afwijkende openingstijden: 

Bilthoven
Vrijdag 5 december (S interklaas) open tot 16.00 uur
Woensdag 24 december (Kerstavond) open tot 16.00 uur
Donderdag 25 en vrijdag 26 december gesloten
Z aterdag 27 december gesloten
Woensdag 31 december (oudejaarsavond) open tot 16.00 uur
Donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) gesloten

De Bilt
Vrijdag 5 december (S interklaas) open tot 16.00 uur
Woensdag 24 december (Kerstavond) open tot 16.00 uur
Donderdag 25 en vrijdag 26 december gesloten
Woensdag 31 december (Oudejaarsavond) open tot 16.00 uur

Maartensdijk
Vrijdag 5 december (S interklaas) open tot 16.30 uur
Woensdag 24 december t/ m vrijdag 2 januari  gesloten

Voor actuele en uitgebreide informatie van en over de bibliotheek,  
zie www.bibliotheekdebilt.nl. 

Workshop 
Mandala bij 

’t Hoekie!
Op zondag 14 december geven twee 
enthousiaste vrijwilligsters een 
mandalaworkshop. Het doel van een 
mandala tekenen is je te ontspannen 
en je eigen creativiteit te ontplooien. 
De zaal is open vanaf 13.30 uur, de 
workshop is van 14.00 uur tot 16.00 
uur. De aan deze middag verbonden 
kosten bedragen 3,50 euro inclusief 
koffie/ thee. Gaarne vooraf aanmel-
den. Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. 
T.M.C  Asserweg 2, De Bilt. Tel. 
030 2201702, e-mail: info@buurt-
werkdebilt.nl 

Operaasje Jap inga
De Friese Vereniging ‘Frys k en Frij’ voor Gooi- en Eemland , gevestigd in 
Hilversum, organiseert op vrijdag, 28 november 2008 een Friese avond in 
S cholengemeenschap ‘Groot Goyl ant’, Van Linschotenlaan 501 te Hilver-
sum, aanvang 20.00 uur. 

Voor deze avond komt het toneelgezelschap van de Friese verenigingen 
uit U trecht en Z eist naar Hilversum. Z ij brengen het blijspel ‘Operaasje 
Japinga’ van Abe Brouwer. Het blijspel gaat over twee vrijgezelle broers op 
leeftijd, die wel eens jonge meid in de kost willen hebben. U iteraard leidt 
een en ander tot de nodige komische situaties. 

Belangstellenden, zowel leden als niet-leden, zijn van harte welkom. De 
toegangsprijs is voor leden 5 en voor niet-leden 10 euro. Ook de ‘diskes’ 
(kraampjes) met Friese culinaire en literaire producten (Friese boeken, cd’s 
en prentbriefkaarten) zijn deze avond weer volop aanwezig. Informatie bij 
Jan Kooistra (tel. 035 6218626) of Alie Koopmans - Nieuwland (tel. 035 
6249624)

Sint komt ook in Westbroek
Z aterdag 22 november heeft S t. Nico-
laas, gezeten in een grappig koetsje, 
zijn opwachting weer gemaakt in 
Westbroek. Om half twee arriveerde 
de goedheiligman in een stralend 
zonnetje, terwijl even daarvoor nog 
een felle sneeuwjacht de Kerkdijk 
had gegeseld. S int werd welkom 
geheten door Hanneke van Keulen, 
die met enkele anderen de intocht 
had georganiseerd. S int onderhield 
zich uitgebreid met de vele kinderen 
die hem, samen met hun ouders, 
hadden opgewacht. Hierna ging de 
bisschop met zijn pieten, waaron-
der dit jaar opmerkelijk veel van 
het vrouwelijk geslacht, naar het 
dorpshuis. Hij werd hierbij vooraf gegaan door het gecombineerde Vrien-
denkring/ Kunst en Genoegen. In het dorpshuis volgde nog een gezellig 
samenzijn waarbij duidelijk werd dat de Westbroekse kinderen blij zijn dat 
S t. Nicolaas ook dit jaar hun dorp niet vergeten heeft.[MN]

Sint arriveert in een grappig koetsje.

Sint praat uitgebreid met de  
Westbroekse kinderen.

‘Dicht jij voor een plaatje van mij?’  
Ben je tussen de 8 en 12 jaar en ben je een beetje creatief?  Doe dan mee 
met de dicht- en illustratiewedstrijd ‘Dicht jij voor een plaatje van mij? ’ 
Bij deze wedstrijd wordt je uitgedaagd een mooi plaatje te maken bij een 
ingezonden gedicht. Op de website www.dichtenplaatje.nl kun je kiezen uit 
een van de gedichten. Lees goed waar het gedicht over gaat en maak hier-
bij een tekening, collage, schilderij of iets met foto’s. Jouw zelfgemaakte 
afbeelding kun je vóór  30 november inleveren bij een van de deelnemende 
bibliotheken in Maartensdijk, Bilthoven of De Bilt. De makers van de 
mooiste, leukste, grappigste of meest verrassende combinatie van gedicht 
en afbeelding, worden beloond met een iPod. Maar ook voor de afzonder-
lijke gedichten en illustraties zal er aandacht zijn. De prijswinnaars krijgen 
persoonlijk bericht. Op de Gedichtendag, donderdag 29 januari, worden de 
prijzen uitgereikt. Voor meer informatie zie www.bibliotheekdebilt.nl of 
kijk meteen op www.dichtenplaatje.nl 

George In der Maur was voorheen 
gevestigd in U trecht. S inds 1898 
is het bedrijf toonaangevend in de 
orthopedische schoentechniek. 

C a. 50 vakmensen, waaronder uit 
deze gemeente, vervaardigen dage-
lijks inlays , orthopedische voorzie-
ningen aan confectieschoenen, semi-
orthopedische schoenen, arthrode-
sekokers, voetprothesen en volledig 
orthopedische schoenen. Het bedrijf 
leidt de eigen medewerkers op tot 
vakmensen. 

Van de 4500 verzonden uitnodigin-
gen, bezochten zaterdag jl. 566 geno-
digden het bedrijf en werden rond-
geleid. Na afloop hield een deel van 
het personeel dat voor begeleiding en 
uitleg was ingeschakeld, een gezellig 
onderonsje en poseerde voor de foto 
[KP].

Open huis bij George In der Maur
Zaterdag 22 november hield het bedrijf George In der Maur, sinds 2000 gevestigd aan de Koningin Wilhel-

minaweg 495 in Groenekan, een open dag. E erder al, op 17 november, was burgemeester A rjen Gerritsen op 
bezoek geweest voor een rondleiding. 

E en deel van de ca. 50 vakmensen van George I n der Maur w as z aterdag jl. 
actief bij de door het bedrijf georganiseerde open dag.



2 S tel fietstasjes, lowriders voor 
vó ó rop, bruin canvas. P.s. € 8,- 
samen € 15,-. Kunstschaatsen 
mt. 37 wit € 5,-. Tel. 0346-
212492

Bedbodem 135x190 cm. € 10,-. 
Tel. 06-51018158

Droog kachelhout, nu er warm 
bijzitten, anderhalve kuub voor 
€ 50,-. Bezorgen in overleg. Tel. 
06-52542564

Voor S int een prachtig hobbel-
paard € 22,- Kindernaaimachine 
met voetpedaal, werkt echt op 
batt. Nog in doos € 17,50. Grote 
houten blokkenkar € 8,50. Tel. 
06-54665050

C avia/ konijnenhok voor binnen 
i.z.g.s. € 10,-. Tel. 0346-211912 
Na 18.00 uur

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

Lokale dame die elke 
di- of do middag 3 uur wil 
S C HOONMAKEN: stofzgn, 
badk, wc, ramen etc. Tel. 
06-53178053

Hulp in de HU IS HOU DING 
4 uur per week in de Lage 
Vuursche. Tel. 06-51870747

HELP, ik zoek hulp in huis 1 
keer per 2 weken. Pijpers Tel. 
0346-212249

G e v r a a g d 
KRAANMAC HINIS T voor op 
mobiele kraan 7-tonner bestra-

 De Vierklank 14 26 november 2008

Prima Daalemen Z ADEL met 
alle toebehoren 18 inc hoog 
schoft, trens +  rijzweep. € 350,-. 
Tel. 035-6015185

Een Mamoet S KELTER +  aan-
hanger. Info: 06-53451230

S PEELGOED z.g.a.n. prijzen 
vanaf € 2,-. Tel. 0346-281266

Bureaustoel, blauwe zitting 
voor € 7,50. Tel. 035-5771895

Tweezitsbank van grenen met 
bruin gestoffeerde kussens voor 
€1 5,-. Tel. 035-5771895

Vraagbak Ford Escort-
Basel Glchia 1975-77. 
€ 10,- Vraagbaak Mazda 323 
Benzinemodellen 1980-1985. 
€1 0,- Tel. 06-44420668

Alfa S ud Handboek voor alle 
1200-1300, 1350-1500 model-
len. € 10,-. Tel. 06-44420668

Vraagbaak Mitsubishi gold 
modellenserie 1979-1980. 
€1 0,- Tel. 06-44420668

S peelgoedtrein vanaf 3 jaar met 
div. accessoires. € 12,50. Doos  
met verschillende soort blok-
ken om te bouwen. € 5,-. Tel. 
06-47097451

Kerstboomverlichting voor 
buiten +  5 reservelampjes grote 
kaarsen 16 st. € 10,-. Tel. 0346-
212492

2 lichtbr. houten tafeltjes 1 
63x33x40. 1 Rond 53x35 cm. 
Beide met 2 tableaus. € 10,- p.s. 
S amen € 17,-. Moet je zien!  Tel. 
0346-212492

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

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

P ersoneel gevraagd

T e koop gevraagd

tingbedrijf van der Wilt. Tel. 
06-51939886

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

Ambachtelijke IJS BOERDERIJ 
in Westbroek, elke vrijdag open 
van 14.00-17.00 uur voor ver-
koop van bakjes ijs. Kerkdijk 
41. Tel. 0346-281288

Bianca voor uw NAGELS !  Bel 
06-14433481

Gratis af te halen!  
PAARDENMES T, iedere 
gewenste hoeveelheid. We heb-
ben er bergen van. S tal 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

Diversen 

P ersoneel aangeboden

F IE T S SE R VICE  CE N T R U M MA A R T E N  V. DIJ K
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 telefonische afspraak 90%  dezelfde dag 
klaar. Ook levering alle merken NIEU WE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock R ose - Maartensdijk. T el. 
06-5 496798 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 Hollandsche Rading. Elektronische 
inbraakbeveiliging ing. huisautomatisering. Ledverlichting v. 
huis en tuin. Elektro, data. Bel 06-50555387

Doornenbal-Boogaard &  P artners heeft ruimte voor actieve 
mensen die naast hun zaak/ werk een extra inkomen willen 
opbouwen. Geringe investering. Leeuweriklaan 7, 3738 EM 
Maartensdijk. Tel: 0346-212687

Zaterdag 29 nov. org de Verzamelaar-A mersfoort een grote 
Mineralen en P aranormaalbeurs in geb. Intres-Koninginneweg 
1, Hoevelaken. De Beurs is van 10-17 uur. Naast mineralen kris-
tallen en geodes zijn er ook sieraden, fossielen, schelpen enz. 
Intres beschikt over 800 gratis parkeerplaatsen. Op de paranor-
maalbeurs kunt u terecht bij o.a. mediums, tarot en astrologie. 
Info: Mineralen I. Rozier Tel. 0346-211038 Para L. LeRou Tel. 
033-4553494

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

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 3 december zijn alle basisschoolkin-
deren vanaf 6 jaar weer welkom op de tweeweke-
lijkse spelletjes - en knutselmiddag van S ojos. Er 
wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Hassan en zijn enthousiaste vrij-
willigers. Deze keer kunnen jullie onder begelei-
ding werken aan gedichten voor sinterklaasavond, 
of werken aan je surprise. Heb je een idee voor je 
surprise, neem dan wel de materialen daarvoor zelf 
mee, zodat je er tijdens de spelletjes middag aan 
kunt werken. Deelname aan de middag, van 14.00 
tot 16.00 uur is gratis. Op woensdag 17 dec. is de 
erop volgende spelletjesmiddag.

Sportbus 
Aanstaande donderdag 27 november zal de sportbus 
van ‘S port Mee de Bilt’ weer in Maartensdijk neer-
strijken op het schoolplein aan de Nachtegaallaan 
tussen 15.15 uur en 16.45 uur. De sportbus bevat 
allerlei spelmaterialen die door de kinderen en de 
oudere jeugd gratis en onder begeleiding van vrij-
willigers gebruikt kunnen worden.

Muziek met peuters is 
weer gestart

Op donderdag 20 november zijn er in Buurthuis 
’t Hoekie weer nieuwe lessen ‘Muziek met peu-
ters’ begonnen. Deze lessen worden verzorgd door 
Ingrid Tjaden van Kikkermuziek en zijn bedoeld 
voor kinderen van 18 maanden tot 4 jaar;  de ouders 
/  verzorgers zijn hierbij aanwezig. Er worden, 
behalve muziekinstrumenten, allerlei materialen 
gebruikt waar de kinderen zelf muziek mee mogen 
maken. De kosten bedragen 75 euro voor 8 les-
sen. Er zijn twee groepen op de donderdagoch-
tend. Voor aanmelden: info@buurtwerkdebilt.nl 
of 030-2201702. Langskomen kan natuurlijk ook, 
op werkdagen, aan de Prof. Dr. T.M.C . Asserweg 
2. Meer informatie www.kikkermuziek.nl. en (ook 
voor de kortingsregeling) op www.hoekie.nu.

Disco bij WVT
Z aterdag 29 november organiseert WVT weer een 
jeugddisco voor iedereen van 8 t/ m 12 jaar. De disco 
duurt van 19.00 tot 21.30 uur en de entreekosten 
zijn 1 euro. Voor meer informatie kan contact opge-
nomen worden met WVT op tel. 030 2284973.

P ieten dragen niet alleen pakjes voor en naar de Sint.

Sint vindt op het podium een w arm onthaal.

Y oga
Iedere maandag- en woensdagochtend is er yoga  
in buurthuis ’t Hoekie. Voor rust en ontspanning. 
Het praktische doel is u soepel en jong te houden!  
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!  Voor 10 lessen 
betaalt u 50 euro. Instappen is mogelijk. Voor meer 
informatie:Buurthuis ’t Hoekie. Prof. Dr. T.M.C  
Asserweg 2, De Bilt. Tel. 030 2201702. Informatie: 
info@buurtwerkdebilt.nl

Sint in Maartensdijk
De aankomst van S interklaas in Maartensdijk zorgde afgelopen zaterdag voor een 
reuze gezellig Maertensplein. Een enorme hoeveelheid Pieten was de gangmaker. 
Muziek, zang, spelletjes en goedgemutst publiek deed de rest.

Sint N icolaasfeest Groenekan
Vrijdagavond 28 november mogen de kinderen uit Groenekan van 18.30 tot 
19.30 uur taai-taai poppen versieren en hun schoen zetten in de Groene Daan.
Z aterdag komt S interklaas rond 13.30 uur aan op de Oranjelaan waarna er in 
optocht via de nieuwe brug bij de Grothelaan naar de Groene Daan gelopen 
wordt. Z org dat je er bij bent!
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T weemaal Zes naar De Bilt
Voor een aantal teams van de korfbalvereniging Tweemaal Z es uit Maar-
tensdijk zijn vanwege onvoldoend beschikbare zaalruimte in de De Vier-
stee een aantal wedstrijden vastgesteld in andere sporthallen. Z aterdag 29 
november a.s. zijn er wedstrijden vastgesteld in het HF de Witte C entrum, 
Henri Dunantplein 4 te De Bilt. Het betreft TZ  Junioren A1 (aanvang 18.00 
uur), TZ  senioren 2 (aanvang 19.20 uur) en TZ  senioren 1 (aanvang 20.40 
uur).

Bij reguliere thuiswedstrijden van Tweemaal Z es 1 is De Vierstee meestal 
goed gevuld. In de uitwijklocatie in De Bilt,is een zeer beperkt aantal zit-
plaatsen beschikbaar. De gemeente De Bilt hoeft aangegeven voor aanvul-
ling zorg te zullen dragen. Om aan deze hal te wennen zullen de teams deze 
week daar ook al een keer trainen. De T-zide, (supportersvereniging van 
TZ ) zorgt er voor dat er bij elke thuiswedstrijd van het vlaggenschip een 
geweldige sfeer heerst en staat er voor garant dat dit ook deze keer buiten 
Maartensdijk weer zal plaatsvinden. Geluidsapparatuur alsmede spandoe-
ken etc. zullen allemaal worden meegenomen en aldaar geïnstalleerd.

Salvodames boeken nuttige winst
Het eerste damesteam van S alvo heeft in Amersfoort een 4-0 overwinning 
behaald op het team van Forza. Vooral door het uitstekende aanvalsspel 
van S tefanie van Ginkel werd Forza op de knieën gedwongen. Door de 
overwinning blijft S alvo goed meedraaien in de 1e klasse. De vierde plek 
op de ranglijst is een uitstekende prestatie voor het team dat dit jaar voor het 
eerst in deze klasse uitkomt. Het werd geen gemakkelijke wedstrijd voor 
S alvo. Hoewel het team hoger op de ranglijst staat bleek de tegenstander 
zeer taai en liet zich niet wegspelen. S alvo beschikt echter over S tefanie 
van Ginkel die heel duidelijk het verschil maakte in deze wedstrijd. Als het 
er op aan kwam gingen de setups naar haar toe en scoorde zij veelal. Forza 
bleek een geroutineerde tegenstander die goed stond opgesteld waardoor 
het voor S alvo moeilijk was om te scoren. Omdat de kracht in de aanval 
niet explosief genoeg was werden veel aanvallen door Forza goed verde-
digd en maakten zij aanvallend meer punten dan nodig was. Doordat ook 
de aanval van Forza niet hard was werden er soms lange rally’ s gespeeld. In 
de slotfase van de sets lukte het S alvo iedere keer weer om door te drukken 
en de sets te winnen. De 4-0 overwinning was verdiend maar heeft meer 
moeite gekost dan nodig was. Volgende week is het team vrij. Z aterdag 6 
december spelen de dames om 16.45 uur in de Vierstee tegen Keistad uit 
Amersfoort.

Z ondag 23 november organiseerden de judoverenigingen De Voltreffer uit 
Nieuwegein en judovereniging Mackaay uit U trecht voor de 30ste keer het 
Open U trecht Judotoernooi, waaraan ook 6 judoka’s van judoverenging 
JU DOKAN uit Maartensdijk deelnamen. Mike van Ek behaalde een 5de 
plaats, Alex Moret, Gerard van Beelen, Erin en S terre S tekelenburg werden 
allen 4de en voor Joost Brinksma (foto) was er plaats op het derde treetje 
van het ereschavot.

Biltse kampioenschappen bridge
Vrijdag 21 november was er al weer voor de 10de keer de Open Bridgedrive 
voor het Bilts kampioenschap. Dit keer hadden 56 paren zich hiervoor aan-
gemeld in Het H.F.Witte. Met 62,58%  mochten Annie C roughs en Bep Lit 
van BC  Dombridge als winnaars de wisselbeker in ontvangst nemen en een 
keuze maken uit de door Arnold Broekman van BC  Maartensdijk verzorgde 
prijzentafel. Het hoogst eindigende Biltse paar waren Alie de By en Adrie 
Abbestee, zij eindigden als tweede.

Tweemaal Z es heeft jl. zaterdag de 
goede competitiestart geen passend 
vervolg kunnen geven. Na een prima 
eerste helft werd er uiteindelijk in 
Dordrecht verloren van Oranje Wit 
met 15-12. Tweemaal Z es startte de 
wedstrijd redelijk goed en opende de 
score. Met name verdedigend zat het, 
net als vorige week tegen Albatros, 
goed dicht. Oranje Wit kon vanaf de 
start moeilijk goede kansen afdwin-
gen en Tweemaal Z es controleerde in 
de é é n tegen é é n duels. Aanvallend 
was het daarentegen bij vlagen rom-
melig. Er ontstonden redelijk wat 
fouten in de aanval door matige pas-
sing en onduidelijkheden. Toch wist 
Tweemaal Z es verdiend een voor-
sprong op te bouwen en vlak voor 
rust stond het 5-7. In é é n van de laat-
ste aanvallen voor de rust werd zelfs 
de 5-8 gescoord, wat Tweemaal Z es 
een goede uitgangspositie verschafte 
voor de tweede helft.

Die tweede helft werd echter een 
ander verhaal. In plaats van een gat 
van vier doelpunten te creëren, wist 
Oranje Wit als eerste te scoren. Twee-
maal Z es kon hierop niet antwoorden, 
waardoor Oranje Wit beter in het spel 
kwam. Langzaam kantelde de stand, 
ondanks het feit dat Tweemaal Z es 
in deze periode wel goede aanvallen 
bleef draaien. Een kleine tien minu-
ten voor tijd stond het 12-12 en op 
dat moment had Tweemaal Z es de 
wedstrijd kunnen beslissen. Er wer-
den tal van goede kansen gecreëerd, 
maar de bal ging er simpelweg niet 
in. Met nog vijf minuten op de klok 
scoorde Oranje Wit wel (13-12) en 
zelfs nogmaals door middel van een 
strafworp. De wedstrijd was daarbij 
beslist, want Tweemaal Z es was niet 
meer bij machte om deze achterstand 
nog ongedaan te maken. U iteindelijk 
werd het 15-12 in het voordeel van 
Oranje Wit. Een uitslag die gemeng-

de gevoelens oproept. Enerzijds een 
terechte nederlaag op basis van het 
aanvallende spel van Oranje Wit in de 
tweede helft. Anderzijds had Twee-
maal Z es voldoende gelegenheid om 
de wedstrijd in een vroegtijdig sta-
dium te beslissen.

Volgende week speelt Tweemaal Z es 
een thuiswedstrijd in De Bilt (HF 
Witte C entrum) tegen koploper Nieu-
werkerk. Deze ploeg won in de twee-
de speelronde verrassend van GKV 
uit Gorinchem. Tweemaal Z es zal wat 
recht moeten zetten, om aansluiting te 
houden bij de top van de competitie. 
Aanvang: 20.40 uur

T weemaal Zes verliest
van Oranje Wit

Korte en heftige presentatie
jongerenvoorstelling Vlucht

door Marijke Drieenhuiz en

Vier jongeren, een moeder en een jongerenwerker hebben afgelopen week voor een geselecteerd gezelschap 
in Sojos een aantal scè nes gespeeld van de jongerenvoorstelling ‘Vlucht’. Dit project wordt begeleid door 

Hassan Oumhamed, jongerenwerker van Sojos en Stutspeler en - regisseur en jongerenwerker Gü ner Gü ven. 
Samen hebben zij de spelers uitvoerig geï nterviewd. J os Boers, medeoprichter van Stut, heeft op basis van 

deze interviews het stuk geschreven. 

S tut Theater is een professioneel the-
atergezelschap uit U trecht dat sinds 
1977 toneelstukken produceert over 
maatschappelijke thema’s. De toneel-
stukken worden gemaakt met, door 
en over gewone mensen. De toneel-
stukken zijn dus gebaseerd op eigen 
ervaringen en verhalen en worden 
door hen zelf gespeeld. Vaak hebben 
de spelers nog nooit geacteerd. Z e 
spelen hun eigen leven, geven zich 
bloot en maken daardoor vaak aan-
grijpend theater. 

Voorwerk
Güne r Güve n en Hassan Oumhamed 
zijn al vele jaren goede vrienden. Dit 
jaar heeft Güne r Güv en gedurende een 
aantal maanden het werk van Hassan 
Oumhamed als jongerenwerker in het 
jongerencentrum S ojos overgenomen. 
Hij was onder de indruk van de hef-
tige dingen, die een aantal jongeren 
in hun leven al hadden meegemaakt. 
Hij bouwde goede banden op met de 
voornamelijk autochtone dorpsjonge-
ren. Omdat hij al eerder als regisseur 
had gewerkt wilde hij graag de din-
gen die hij hoorde verwerken in een 
toneelstuk. Intensief heeft hij daarom 
de jongeren vele malen geïnterviewd 
en hij kwam achter hun levenshou-
ding en hun idealen en onderzocht 
wat er typi sch dorps was aan hun 
ervaringen. Hij kwam erachter wat 
deze jongeren beweegt bij hun zuip- 
en blowgedrag en uit wat voor gezin-
nen ze kwamen. 

Vlucht
Bij de allereerste presentatie van een 
aantal scè nes van het stuk ‘Vlucht’ 
zijn 25 personen aanwezig. Güne r 
Güve n legt uit hoe ze er toe gekomen 
zijn en hoeveel alles bij hem en de 

spelers losgemaakt heeft. De bedoe-
ling in eerste instantie was om er een 
kleine productie van te maken. Maar 
het bleek zo veelbelovend dat S tut er 
graag een wat grotere productie van 
wil maken met zeker 20 voorstel-
lingen op plekken waar het relevant 
is zoals bijvoorbeeld buurthuizen en 
jongerencentra. Melanie van de Veen 
en Petra van Eck zijn moeder en 
dochter en spelen dat ook uit. Gwen-
da Thomassen vertelt stoer, grappig 
en toch ook weer niet over ‘al’ haar 
ouders, broers en zussen. Daniëlle 
Kreuger is boos en laat dat zien en 
Denise van Lienden, die samen met 
Hassan de twee zijn die niet in Maar-
tensdijk zelf wonen, speelt een puber 
op zoek naar rust en hoopt dat in 
Maartensdijk te vinden. Hassan krijgt 
de lachers op zijn hand, maar of dat 
ook zo bedoeld is moet later blijken. 
Na deze eerste presentatie is het eerst 
even stil, daarna volgt een terecht 
applaus.

N agesprek
In het nagesprek geeft het publiek aan 
onder de indruk te zijn. In de gespeel-
de scè nes komen heftige stukken voor. 
De jongeren geven zich bloot, laten 
zien wat ze voelen en denken en stel-
len zich daardoor heel kwetsbaar op. 
Op een vraag waarom ze dit willen 
vertellen zegt Denise van Lienden: 
‘Veel dingen die gespeeld worden 
hebben we zelf meegemaakt, maar 
het is theater dus hier en daar wordt er 
wel wat toegevoegd, uitvergroot. Het 
is goed als we zo ons verhaal kwijt 
kunnen en er zijn vast meer jongeren 
die dit soort zaken meemaken. Mis-
schien hebben ze er iets aan, waar-
door ze gemakkelijker zaken kunnen 
begrijpen. Daniëlle Kreuger: ‘Ik doe 
het voor mezelf, kan er iets mee win-
nen ook al is het soms confronterend’. 
Na deze eerste presentatie gaan ze 
samen verder werken aan het stuk 
dat op 17 en 18 april 2009 ergens in 
Maartensdijk in premiè re zal gaan. 

De spelersgroep met v.l.n.r. Denise van L ienden, P etra van E ck, Melanie van 
de Veen, Gw enda T homassen, Hassan O umhamed en Danië lle K reuger.



De afgelopen 2 jaar heeft het bestuur 
vele pogingen gedaan om nieuwe 
actieve bestuursleden aan te trek-
ken. Dit is niet gelukt. Het bestuur 
is inmiddels zo klein geworden dat 
het niet mogelijk is om op een ver-
antwoorde wijze op 30 april 2009 
Koninginnedag te organiseren. In 
haar vergadering van 18 november 
jl. heeft het bestuur besloten haar 
werkzaamheden met onmiddellijke 
ingang te stoppen. [voor informatie 
kunt u terecht bij Evert van Voorst 
06-51437150 of Maurice de Jong 
06-52633290]

Heel erg
U it gesprekken met voorzitter Evert 
van Voorst en penningmeester Nellie 

de Jong blijkt hoezeer het besluit hen 
aan het hart gaat. ‘We zijn al twee 
jaar bezig om nieuwe bestuursleden 
te krijgen maar het lukt niet’, vertel-
len ze. ‘Het probleem ligt niet op 
Koninginnedag zelf, want daar zijn 
altijd veel vrijwilligers, die met ple-
zier de hele dag aan het werk zijn. Het 
probleem ligt bij een te klein bestuur. 
Met vijf bestuursleden, waarvan er 
een aantal ook nog een eigen bedrijf 
runt, wat veel tijd kost, is de bezet-
ting te klein. Toch hebben we het 
programma voor die dag in hoofd-
lijnen klaar maar er is een tekort aan 
organisatoren die de voorbereiding 
moeten regelen. Daarom hebben we 
de knoop doorgehakt en zijn gestopt. 
We vinden het heel erg maar met deze 

kleine groep is het niet verantwoord 
om door te gaan.’ 

Coör dinatie
S inds mensenheugenis zijn er in alle 
kernen van het voormalige Maartens-
dijk geweldige feesten gevierd op 
Koninginnedag. Z owel jong als oud 
leefde er naar toe. Hoewel onvoor-
stelbaar, dreigt dit voor het dorp 
Maartensdijk op te houden. Met nog 
vijf maanden voor de boeg ziet dit er 
niet goed uit. Maar er zijn in Maar-
tensdijk heel wat ervaren organisa-
toren. Je vindt ze onder andere in de 
goedlopende verenigingen en clubs. 
Wellicht kan daaruit door gericht zoe-
ken een team worden gevormd dat het 
geplande programma helpt uitvoeren. 

Het kan ook nog anders. Natuurlijk 
kan Kunst en Genoegen op Konin-
ginnedag zelf een concert geven. 
Natuurlijk kunnen sportclubs, ieder 
voor zich, een sportieve activiteit 
organiseren. Denk maar aan de jaren-
lange straten- volleyba l- competitie, 

opgezet en geleid door S alvo. Maar 
waar het aan ontbreekt, is de coör di-
natie. Wie zich aangesproken voelt 
kan alsnog de mouwen opstropen. De 
gestopte bestuurders zijn bereid tot 
uitleg, instructie en hulp.

 De Vierklank 16 26 november 2008

Bestuur Oranjevereniging
Maartensdijk gestopt

door K ees P ijpers

Vorige week ontving De Vierklank een persbericht van Oranjevereniging P rins Willem A lexan der in 
Maartensdijk met de mededeling dat het bestuur van de vereniging stopt met het organiseren van 

Koninginnedag 2009.

Sinds mensenheugenis z ijn er in alle kernen van het voormalige Maartensdijk 
gew eldige feesten gevierd op K oninginnedag. Hoew el onvoorstelbaar, dreigt 
dit voor het dorp Maartensdijk op te houden.

Werk aan de weg
Het was enkele inwoners binnen het verspreidingsgebied van De Vierklank 
al eerder opgevallen dat er op enkele plaatsen aan de wegen wordt gewerkt. 
Z o werd de aansluiting van de Embranchementsweg en de Biltseweg 
(N234) aangepast. Er komen verkeerslichten. De Rotonde in de N234 waar 
de afslag is naar Den Dolder, de Nieuwe Dolderseweg (N238), wordt ook 
al vervangen door verkeerslichten. 

Het gerucht gaat dat het allemaal te maken zou hebben met de mogelijke 
komst van onze huidige vorstin koningin Beatrix. Het is algemeen bekend 
dat zij zich na haar troonsafstand zal vestigen op kasteel Drakensteyn. Bij 
dat kasteel(tje) zijn al de nodige aanpassingen gedaan in de afgelopen tijd. 
Een sys teem van verkeerslichten, dat vanuit naderende koninklijke wagens 
zou kunnen worden bediend zou een vlotte reis van onze (dan voormalige) 
vorstin in hoge mate bevorderen. Het zou ook haar veiligheid ten goede 
komen. 

N avraag
Navraag bij de Provincie U trecht leverde geen bevestiging op van deze 
vermoedens. Toezichthouder Bert van der Kamp verklaarde dat alle werk-
zaamheden slechts tot doel hebben om een betere doorstroming van het 
verkeer te bevorderen. ‘De kruispunten hadden gewoon een update nodig’, 
vertelt hij. ‘De aanleg van de ‘verkeersregelinstallaties’ zoals hij het noemt, 
voorkomt filevorming die nu vaak (vooral  in de ochtendspits) voor komt. 
Een ander doel hebben de werkzaamheden die op dit moment worden uitge-
voerd niet, is zijn stellige antwoord. Het is maar dat u het weet. [MN]

De R otonde in de N 2 34 w aar de afslag is naar Den Dolder, de N ieuw e Dol-
dersew eg ( N 238) , w ordt ook al vervangen door verkeerslichten.

T oez ichthouder B ert van der K amp:  ‘ De kruispunten hadden gew oon een 
update nodig. De aanleg van de ‘ verkeersregelinstallaties’  voorkomt file-
vorming die nu vaak vooral  in de ochtendspits)  voor komt.

R ob K laassen tipte De Vierklank, 
toen hij van de U trechtse universi-
teit richting w oonplaats ging, dat 
de w erkz aamheden aan het noorde-
lijk gelegen viaduct van de T w ee-
lingbrug over de A 27 w el erg lang 
z ouden gaan duren. Hem w as opge-
vallen,  dat Maartensdijk ( komend 
uit U trecht ( rechter foto)  of uit B ilt-
hoven ( linker foto) )  tot 31- 1 1- 2008 
niet bereikbaar z ou z ijn. E r stond 
niet bij w anneer die eenendertigste 
november ( nog w el in 2008)  ooit z ou 
komen [ HvdB ] .

60 jaar getrouwd
De Maartensdijkse C orrie en Henk 
Baars werden afgelopen maandag 
door burgemeester Gerritsen van 
harte gefeliciteerd met hun 60-jarig 
huwelijk. Media aandacht was niet 
echt hun ding, de pers was er dan ook 
niet bij uitgenodigd. Toch vond deze 
foto zijn weg naar De Vierklank, niet 
vreemd als je aardig in het sociale 
(verenigings-)gebeuren in Maartens-
dijk ingeburgerd bent. 

Van de C ommissaris van de Konin-
gin ontvingen zij een felicitatiebrief 
waarin hij ze namens de Koningin 
veel geluk en gezondheid toewenste. 
Daar sluit de redactie van De Vier-
klank zich graag bij aan. Het 60- jarige bruidspaar B aars met de burgemeester.

     4,99

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Spaar nu voor 'n gartis boodschappenpakket

Varkenshaas

500 gram 6,49

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

Helen Brinkhuis tel. 06-62633573
mail: helenbrinkhuis@personaltouchtravel.nl

A dverteren 
in de Vierkl ank!

I ets  voor u?

B el dan 0346 21 19 92

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
26-11

Do.
27-11

Woe.
3-12
Do.
4-12
Vr.
5-12

9,95

Gevulde kwartel
met portsaus

of
Gebakken roodbaarsfilet

met Hollandaisesaus

Tilapiafilet met
kappertjessaus

of
Pittige varkensreepjes met 

knoflooksaus

9,50

I.v.m. grote drukte is er iedere vrijdag een 
extra stamtafelavond! Voor reservering of 
beschikbaarheid bel: 0346 - 21 88 21 
of 06 - 123 68 755.

Vanaf 14 december zijn wij iedere 
zondagmidag vanaf 12.00 uur geopend 
voor "High Tea".




