
De gemeenteraad heeft over het alge-
meen waardering voor de sluitende 
begroting. 
Van de ingediende moties en amen-
dementen wordt alleen een motie van 
GroenLinks&PvdA aangenomen. In 
deze motie vraagt de fractie het col-
lege binnen drie maanden te komen 
met een voorstel om via TV en inter-
net bewoners met het werk van de 
raad kennis te laten nemen. Het voor-
stel van het CDA om de eenmalige 
bijdrage van 1,3 miljoen euro die de 
gemeente van het Rijk ontving aan 
de burgers te geven, krijgt geen steun 
van de andere fracties. 

Oorzaken
Bij de algemene beschouwingen gaat 
fractievoorzitter Désirée Schmal-
schläger van GroenLinks&PvdA 
in op de kredietcrisis. ‘Die wordt 
voelbaar tot op de kleinste niveaus 
in de Nederlandse economie.’ Het 
ontbreken van transparantie, gebrek 
aan vertrouwen en het ontbreken van 
toezicht en controle noemt Schmal-
schläger als punten die aangemerkt 
worden als oorzaak van de crisis. 
Bij de beoordeling van de begroting 
was dit voor haar het referentiekader. 
Haar fractie pleit voor strakke begro-
tingsdiscipline. Anne Doedens (VVD) 
noemt 2009 een vruchtenpluk. ‘Wie 
naar de afgelopen drie jaar kijkt zou 
kunnen zeggen: Geduld is een bitter 

kruid maar draagt goede vrucht.’ De 
VVD-fractie wil nu zien dat de spa 
de grond ingaat. Doedens betreurt de 
fouten die met de communicatie zijn 
gemaakt. Hij ziet met belangstelling 
de behandeling van de bestemmings-
plannen tegemoet. ‘Daarbij is com-
municatie met de burgers van groot 
belang.’ De fractie is kritisch tegen-
over de plannen aangaande het Maar-
tensdijkse scholeneiland. De fractie 
gaat daarmee alleen akkoord wanneer 
er een duidelijke meerwaarde is. 

Vergrijzing
Cees Beringen (CDA) is erg geluk-
kig met het budget dat het college 
heeft vrijgemaakt voor een derde 
BOA (Bijzondere Opsporingsambte-
naar). De CDA-fractie betreurt dat 
het wijkgericht werken niet van de 
grond komt. De verlaging van de 
OZB noemt Beringen een fooi. ‘Voor 
een gemiddelde huiseigenaar levert 
dat nog geen veertig cent per maand 
op.’ Anneke van Heertum (D66) zegt 
dat uit cijfers van het CBS valt te con-
cluderen dat er tot 2025 nauwelijks 
sprake is van vergrijzing. Zij acht het 
daarom van belang om zeker voor 
de beleidvelden maatschappelijke 
ondersteuning en volkshuisvesting, 
de juiste cijfers wat betreft vergrij-
zing te hanteren. Maaico Maarsen 
(SP) wil de verhoging van de honden-
belasting terugdraaien ten laste van 
de OZB lastenverlichting. De SP pleit 
voor een lastenverlichting die alle 
huishoudens evenveel voordeel geeft, 
maar niet via de OZB. 

Communicatie
Ebbe Rost van Tonningen (Bilts 
Belang) mist bij het voorstel voor 
een derde BOA een onderbouwing 
over de noodzaak ervan. Hij wil eerst 

weten wat er bereikt is en verwacht 
vervolgens voorstellen over hoe je 
er mee doorgaat. Gelet op wat er de 
laatste tijd is misgegaan dringt Bilts 
Belang erop aan de communicatie 
zodanig te verbeteren dat de burger 
zich op tijd voldoende bediend voelt. 
Nico Jansen (ChristenUnie) vraagt 
waarom geen uitvoering wordt gege-
ven aan een motie om vijf sociale 
woningen in Westbroek te bouwen. 
Johan Slootweg (SGP) heeft bij de 
Voorjaarsnota een motie ingediend 

over voetpaden die erg slecht zijn. Hij 
noemt daarbij met name het voetpad 
langs de Dorpsweg in Maartensdijk. 
‘Dat ligt er erg slecht bij.’ Het ver-
baast Slootweg dat de gemeente de 
subsidie voor Masquerade aanzienlijk 
verhoogt, maar op het voetpadenpro-
bleem nauwelijks ingaat.

Antwoorden
Het college beantwoordt vervolgens 
vragen van de fracties en gaat in 
op gemaakte opmerkingen. Over de 
derde BOA zegt burgemeester Ger-
ritsen dat er alleen budget is gereser-
veerd. Een eventuele aanstelling is 
afhankelijk van de uitkomst van een 
evaluatie. Over verbetering van de 
communicatie zegt wethouder Kam-
minga dat het extra budget aange-
wend wordt voor folders, maar ook 
voor extra gemeentepagina’s die de 
communicatie bij projecten moeten 
verbeteren. Over het dorpshuis Hol-
landsche Rading zegt de wethouder 
dat het college heeft besloten een 
derde variant toe te voegen. Zonder 
grote zaal, zonder woningbouw erbij 
en zonder herinrichting van de open-
bare ruimte. De opmerkingen van 
het CDA over wijk- en dorpsgericht 
werken begrijpt de wethouder niet. 

Hij somt een groot aantal projecten 
op die door een wijkgerichte aanpak 
tot stand zijn gekomen. Wethouder 
Mittendorff zegt over het scholen-
eiland in Maartensdijk dat dit niet 
alleen de twee scholen betreft, maar 
ook De Vierstee en de sporthal. Ook 
het Groenhorstcollege wordt erbij 
betrokken. Mittendorff spreekt van 
een haalbaarheidstudie. De wethou-
der is het eens met de opmerkingen 
van D66 over de vergrijzing. Wethou-
der Ditewig zegt dat de gesprekken 
over een begraafplaats in Maartens-
dijk in een afrondende fase zijn. Over 
sociale woningbouw in Westbroek 
zegt de wethouder dat is afgesproken 
dat die woningen deel uitmaken van 
de ruimtelijke visie Westbroek. Die 
wordt samen met de bewoners opge-
steld. Over de voetpaden in Maartens-
dijk zegt Ditewig dat op dit moment 
inspectie van de wegen plaatsvindt. 
‘Dan krijgen we de weging van de 

onderhoudsbegroting en zoals het er 
naar uitziet zal het in 2009 in de 
onderhoudsplanning gaan.’
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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

Beschouwingen in teken van
kredietcrisis en communicatie 

door Guus Geebel

De hoop van burgemeester Gerritsen om de eerste termijn van de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad 
op 6 november in een uur te kunnen afhandelen blijkt al gauw ijdel. Bijna alle fracties nemen voor hun 

beschouwingen ruim de tijd. De Programmabegroting 2009 en de Meerjarenraming 2010-2012 krijgen steun 
van de gemeenteraad. Alleen de SP stemt tegen. Het Welzijnsprogramma 2009 krijgt eveneens steun van de 

raad. Slootweg (SGP) en Jansen (ChristenUnie) gaan onder voorwaarden akkoord.

De slechte staat van het voetpad langs de Maartensdijkse Dorpsweg noopt 
mensen met een rollator gebruik te maken van de rijweg.

Het voorstel van Cees Beringen (CDA) om de meevaller van 1.3 miljoen euro 
aan de burgers te geven kreeg geen steun.

De hondenbelasting wordt met tien 
euro verhoogd.

lees verder op pagina 3
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P.K .N . - Ontmoetingskerk 

Maartensdijk

16 november - 10.00 uur

Ds. R. Alkema

K apel Hollandsche R ading

16 november geen dienst

St. Maartenskerk Maartensdijk

15 november - 19.00 uur

16 november - 10.30 uur

Woord- en Communieviering, Pastor 

de Wit

Protestantse Gemeente 

De Boskapel Groenekan

Grothelaan 1a

16 november - 10.30 uur

Drs. P.W. van der Steeg, Harmelen

P.K .N . - Herv. K erk Groenekan

16 november - 10.00 en 18.30 uur

Ds. C. Hoogerwerf

Hersteld Hervormde K erk 

Groenekan

Groenekanseweg 32 

(De Nijepoortschool)

16 november - 10.30  en 18.00 uur

Ds. R.P. van Rooijen, Houten

N ed. Ger. K erk Westbroek

16 november - 10.00 uur

 Hr. A. van Hilten, Uithoorn

16 november - 18.30 uur

Ds. R.W. van de Wal, Houten

P.K .N . - Herv. K erk Westbroek

16 november - 10.00 uur

Ds. A. Prins, Veenendaal

16 november - 18.30 uur

Ds. M. van der Zwan

P.K .N . - Herv. K erk 

Lage Vuursche 

16 november - 10.00 uur

Ds. G.H. Kruijmer

16 november - 18.30 uur

Ds. C. van Sliedregt, Nunspeet
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Cornelia Bloem
uitvaartverzorging

Persoonlijk, meelevend
en betrokken

0346
55 38 17 

of

06 515 22 838 

B E G R A F E N I S V E R Z O R G I N G

B. van N oort
Dag en nacht bereikbaar

Kerkdijk 63
3615 BB  Westbroek

0346 - 28 15 54 /  06 - 230 560 74

G e e n  c r e m a t i e

Unicefkraam
Zaterdag 15 november a.s. staat 
de Unicefkraam weer in de hal 
van Dijckstate aan het Maertens-
plein in  Maartensdijk. Van 10.00 
tot 16.00 uur is er gelegenheid 
kerst- en/ of wenskaarten te kopen. 
Er zijn diversen cadeauartikelen, 
zoals kalenders, agenda’s, puzzels 
of speelgoed te verkrijgen. Alle 
artikelen zijn ook op het huisadres 
Gruttolaan 26 te Maartensdijk ver-
krijgen. Tel. info bij Dilia en Henk 
van de Bunt (0346 211401).

Spirituele K ring Isis
Spirituele Kring Isis organiseert op maandagavond 17 november a.s. de 
lezing: ‘De mens en zijn engel’. Gastspreker is Danië l van Egmond. Wat is 
de betekenis van het verhaal dat ieder mens door een beschermengel wordt 
begeleid. Wat wordt er in de verschillende religies eigenlijk bedoeld met 
een engel?  Onze beschermengel is de manier waarop het Goddelijke bij ons 
aanwezig kan zijn. Die engel hangt ten nauwste samen met onze ziel. Het 
oog waarmee de mens God ziet, is hetzelfde oog waarmee God de mens ziet. 
Dit ' oog'  is het oog van ons mys tieke hart, van onze ziel. En wat in dit oog 
verschijnt is onze ' hemelse tweeling' , onze beschermengel. De lezing is van 
20.00 tot 22.00 uur in de Biltse vestiging van SWO De Zes Kernen De Bilt, 
Jasmijnstraat 6. De entree is 6 euro (incl. kopje koffie c.q. thee). Voor meer 
info zie: www.hier.is/ isis of bel 06 10739881.

Sparks of Joy in de Ontmoetingskerk
‘Op zoek naar Joseph’ gemist op tv.? Geen nood, want in de Ontmoetingskerk 
wordt de hele maand november gelezen en gepreekt over Jozef in de zondagse 
dienst. Zondag 16 november zal gospelkoor Sparks of Joy medewerking ver-
lenen aan de dienst in de Ontmoetingskerk, Julianalaan 26 in Maartensdijk. 
Op 7 en 8 november jl. voerden zij de musical op over het leven van Jozef 
genaamd ‘De Dromer’ in de Kom in Nieuwegein. In de dienst van zondag 16 
november in de Ontmoetingskerk brengen zij een aantal liederen uit de musi-
cal ten gehore. Aanvangstijd van de dienst 10.00 uur. Op zondag 23 november 
wordt voor de kinderen (tot 12 jaar) de film ‘Jozef en zijn kleurrijke jas’ ver-
toond in de Ontmoetingskerk. De film begint om 9.30 uur.

Opbrengst collecte Diabetesfonds
De opbrengst van de collecte voor het Diabetesfonds gehouden in Maar-
tensdijk, Hollandsche Rading en Groenekan in de week van 27 oktober t/ m 
1 november jl. heeft het bedrag van 2384,54 euro opgebracht. Hiervoor 
wordt iedereen dankgezegd. Ook alle collectanten hartelijk dank voor de 
inzet dit jaar. Met de opbrengst van de collecte kan het wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van diabetes zijn voortgang 
hebben.

Collecte Multiple Sclerose
Vanaf 17 november zullen de vrijwilligers van het MS F onds regen en wind 
trotseren om met de collectebus langs de deuren te gaan. Multiple Sclerose 
is de meest invaliderende aandoening onder jonge mensen, zelfs kinderen, 
in Nederland. Helaas is het nog niet mogelijk om MS te genezen. Het MS 
F onds helpt mensen die Multiple Sclerose hebben met coaching, voorlichting 
en financiering van wetenschappelijk onderzoek. De collecteweek wordt 
ondersteund met een radiocommercial. Hierin geeft Peter Jan Rens, geheel 
belangeloos, zijn visie op het MS F onds. Het MS F onds is geheel afhankelijk 
van giften. Ook u kunt het MS F onds steunen: geef aan de collectant of doneer 
giraal t.b.v. Nationaal MSfonfs te Maassluis.
Informatie: www.msfonds.nl

Geboren
3 november 2008

Josephine
  

Dochter van Oscar en Annelien 
Dekkers

Otto Doornenbalweg 30
Maartensdijk

J l. z aterdag was het -  mede door het goede weer -  een drukte van belang tij-
dens de Goede Doelen Markt in de hal en wintertuin van Dijckstate aan het 
Maertensplein te Maartensdijk. De opbrengst was dit jaar met 7600 euro 
500 euro hoger dan de markt van 2007 en komt ten goede aan de z orgvelden 
van de organiserende instanties [ HvdB] .

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

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

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

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

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

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

Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

Dankbaar voor alle mooie herinneringen en het vele goede wat hij ons 
heeft gegeven, geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve man, 
onze fantastische vader en trotse opa

Wim K raan
in de leeftijd van 70 jaar.

      Corry
       Jacqueline en Marc
        T im en L aura
        Se p
       Ruud en Margo
        R obert
        L aura
       Willem Peter en Ester
        R ox anne
        Claire

Nijkerk, 4 november 2008
Rede 77, 3891 AP  Zeewolde

De crematie heeft plaatsgevonden op zaterdag 8 november

Als een schip achter de
horiz on verdwijnt.
I s het niet weg,
we z ien het alleen niet meer.

Alle opties staan open

maar als ze de bunker gaan slopen

dan in ieder geval

nooit met een knal

dat is waar bewoners op hopen

Guus Geebel Limerick



De belofte ontstond in 1629 toen de 
Staten van Utrecht het manuscript 
van het scheepsjournaal (1623-1626) 
van het schip De Delft aankochten 
met de bedoeling het te publiceren. 
Dat gebeurde dus niet. De Maartens-
dijkse historicus Anne Doedens ont-
dekte het manuscript in 1989 in het 
Utrechts Archief. Hij bewerkte het 
samen met Henk Looiestein tot het 
boek Op jacht naar Spaans zilver. De 
Delft maakte in die tijd onder com-
mando van kapitein Witte de With 
deel uit van de Nassause Vloot. De 
overhandiging van het manuscript, in 
de vorm van het boek, valt samen met 
de opening van het Witte de With jaar. 
De zeeheld Witte de With sneuvelde 
bij de Slag in de Sont op 8 november 
1658.

Ontvangst
Genodigden krijgen bij aankomst op 
Scheepswerf De Delft een warm ont-
haal. In uniformen van de Rotterdam-
se Admiraliteit gestoken krijgslieden 
vormen een erehaag en een chanty-
koor  zingt vooral Rotterdamse zee-
mansliederen. Onder de vele gasten 
bevinden zich veel plaatselijke cory-

feeë n als oud-burgemeester Tcher-
noff, Wim van Schaik en heel veel 
plaatselijke politici. Verder zijn er 
de ambassadeur van Noorwegen Eva 
Bugge en de consul van Malta Her-
mann Stevens en natuurlijk burge-
meester Opstelten. Allen krijgen een 
hartelijk welkom van Anne Doedens 
en zijn vervolgens in afwachting van 
de komst van het Statenjacht met de 
Utrechtse gasten.

Statenjacht
Als met een uur vertraging het Staten-
jacht op de Maas in zicht komt wordt 
het onrustig, want daar wil iedereen 
bij zijn. Het aanmeren verloopt niet 
geheel vlekkeloos. Het uitstekende 
gedeelte van het prachtige schip ramt 
een vlaggenmast met de Britse vlag. 
Tot een diplomatiek conflict zal dat 
in deze tijd vast niet leiden. Onder 
de gasten aan boord bevindt zich 
ook onze eigen burgemeester Arjen 
Gerritsen. Als het schip is afgemeerd 

klauteren burgemeester Opstelten en 
zijn vrouw aan boord. Zij worden ‘op 
Utrechts grondgebied’ verwelkomd 
door Commissaris van de Konin-
gin Roel Robbertsen. ‘We hebben op 

deze bijzondere dag een prachtige 
tocht over de Maas gemaakt om een 
eeuwenoude belofte in te lossen’, 
zegt de commissaris, die toch ook 

nog even kwijt wil dat Witte de With 
niet in Rotterdam maar in Den Briel 
geboren is. Opstelten zit er niet mee. 
‘Ik ben ook voorzitter van de stadsre-

gio Rotterdam en daar hoort ook Den 
Briel bij.’

Belofte ingelost
‘Een Utrechtse bodem aan Rotter-

damse wal’, noemt Ivo Opstelten 
de aanwezigheid van het schip. Hij 
memoreert dat hij als burgemeester 
een Utrechts verleden heeft. ‘Witte de 
With stierf vandaag 450 jaar geleden 
en ligt in Rotterdam in de Laurens-
kerk begraven. Zijn beeld verheft de 
wereldbol als sym bolische verwijzing 
naar zijn reizen. In 1616 voer hij als 
jongmaatje voor het eerst uit vanuit 
Rotterdam voor de VOC, zes jaar 
later voer hij uit in dienst van de Rot-
terdamse Admiraliteit op weg naar 
het Spaanse zilver. Teruggekomen 
uit de oost verdedigde Witte de With 
de Rotterdamse haringschepen tegen 
Duinkerkse kapers’, aldus Opstelten. 
De burgemeester ontvangt van com-
missaris Robbertsen een oorkonde en 
de boeken Op jacht naar Spaans zilver 
en Het Leven van viceadmiraal Witte 
de With. ‘Je kan niet genoeg over 
Witte de With lezen’, vindt Opstel-
ten. Hij dankt de Commissaris van de 
Koningin voor het inlossen van een 
eeuwenoude belofte. ‘Zo kennen we 
de provincie. Het duurt soms even….’  
De burgemeester verklaart vervol-
gens het Witte de With Jaar officieel 
voor geopend.
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Pijnpunten
Johan Slootweg vindt dat bij communicatie meer aandacht gegeven moet 
worden aan uitleg over zaken die niet kunnen. Nu wordt in persberichten 
gemeld wat er gerealiseerd is of wat er gedaan wordt. ‘Er zijn ook dingen 
die niet kunnen. Daar zitten de pijnpunten van de communicatie. We moe-
ten beter uitleggen waarom iets niet kan.’ Wethouder Kamminga vindt dit 
probleem passen bij wijk- en dorpsgericht werken.
De SP stemt als enige fractie tegen de begroting. In een stemverklaring zegt 
Maaico Maarsen: ‘Je kunt niet een beetje zwanger zijn. Het is een goede 
begroting, maar niet de onze.’ 
In een stemverklaring over het Welzijnsprogramma 2009 zegt Johan Sloot-
weg dat de SGP tegen de subsidie voor Masquerade is. Bij onderdelen in 
het Welzijnsprogramma waar de zondagsrust wordt aangetast of die in strijd 
zijn met Bijbelse uitgangspunten die de partij wil hanteren, wordt de SGP 
geacht tegen gestemd te hebben. De ChristenUnie sluit zich daar bij aan.

I rene J ongbloets de artistiek leider van de St ichting J eugdtheaterschool 
Masque rade.

Het duurde even,
maar provincie Utrecht lost belofte in

door Guus Geebel

De Utrechtse Commissaris van de K oningin R oel R obbertsen voer op 8 november jl. met het Utrechtse 
Statenjacht over de Maas naar museum Scheepswerf De Delft in R otterdam. Hij kwam om het 

scheepsjournaal van het schip De Delft te overhandigen aan de R otterdamse burgemeester Ivo Opstelten. 
R obbertsen lost daarmee een eeuwenoude belofte van zijn voorgangers in.

Gemeenteraaslid Dé siré e S chmalschläge r krijgt een speciale ontvangst.

Burgemeester O pstelten van R otterdam wordt verwelkomd door 
Anne Doedens.

Het indrukwekkende U trechtse St atenjacht komt aanvaren.

Met de overhandiging van een oorkonde en het boek wordt een belof te 
ingelost.

advertentie

Tolakkerweg 162, 3739 JT Hollandsche Rading
Tel. +31(0)35 577 1222
Fax. +31(0)35 577 2103
E-mail: orchid.wubben@wxs.nl

Het weekend van 30 Oktober hadden 
wij i.v.m. ons 50 jarig jubileum 3 

open dagen in de kassen en de tent.
Hiermee willen we iedereen uit de 

omgeving die geweest zijn heel hartelijk 
danken voor de overweldigende belang-

stelling. Speciaal muziekvereniging Kunst 
en Genoegen voor hun Aubade. Wat een 
verrassing en wat hebben we daar van genoten!

Fam. Wubben
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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.
Postbus 263
3720 AG  Bilthoven
Telefoon: 030 - 2211618
F ax: 030 - 2200650
E-mail: info@peperkamp.info

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

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

Vikorn 
Nu € 1,10
normaal € 1,45

Pepernoten-
vlaai

€ 7,65

A&S Trans gevestigd in Langerak, is met 
spoed op zoek naar een ENTHOUSIASTE 
BIJRIJDER, woonachtig in de omgeving 
Maartensdijk, voor het bezorgen van meubels 
en keukens. Elke dag met een chauff eur op 
weg, om meubels en keukens bij de klant 
thuis te bezorgen. Leeftijd 16 - 18 jaar. Ben 
jij geïnteresseerd bel dan naar Arie Aantjes 
06-49498647

Alleen donderdag

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

Aanbiedingen geldig donderdag, vrijdag en zaterdag

Spinazie ................ zak 300 gram 0,49

Soepgroente .......... zak 250 gram 0,49

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

Goudrenetten ................ 2 kilo 1,49

Clementines ....  kistje ± 2,5 kilo nu 2,98

Heerlijke
zoete

Pitloze Druiven 0,99 Hollandse
Prei 0,69Hollandse

Wij kraken onze PRIJZEN

Vers gewassen

500 gram héél kilo

Vers gesneden

Ze zijn er weer

Alle Pasta's

en Italiaanse 

Maaltijden

100 gram

0,79

Vers van de Traiteur

Alle Stamppotten ........................................................
Alle Rauwkostsalades .................................................

200 gram

1,00
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advertentie

De mededeling van het College is 
bij de SGP in het verkeerde keelgat 
geschoten. Het (beperkt) openstellen 
van De Vierstee voor sportactiviteiten 
op zondag is volgens de SGP niet iets 
dat je zomaar via een mededeling ‘de 
gemeente’ in stuurt. De SGP is ook 
teleurgesteld. Een belangrijke chris-
telijke waarde wordt genegeerd. Met 
de Bijbelse norm om de zondag in te 
vullen als dag van rust en bezinning, 
wordt helaas geen rekening gehou-
den. 

Verbaasd
Tenslotte is de SGP ook verbaasd. 
Bij het aantreden van verschillende 
Biltse Colleges is toegezegd dat het 
eigene van de dorpskernen binnen 
de gemeente gewaarborgd is en dient 
te blijven. ‘Het gezegde ‘een man 
een man, een woord een woord’ lijkt 
ons hier van toepassing’, aldus Johan 
Slootweg. De lokale SGP-fractie-
voorzitter vraagt het college of zij 
nog steeds de mening is toegedaan, 
dat het gewenst is het eigene van 

elke dorpskern binnen de gemeente te 
behouden en hoe de (beperkte) open-
stelling van De Vierstee op zondag 
zich met eerder gedane toezeggingen 
en afspraken ten aanzien van het 
behoud van de identiteit van de ker-
nen hiermee verhoudt. De SGP vraagt 
tenslotte het genomen besluit te her-
overwegen, omdat naar de mening 
van de SGP (beperkte) openstelling 
van De Vierstee een belangrijk deel 
van de Maartensdijkse bevolking in 
hun diepste gevoelens kwetst.

SGP teleurgesteld over 
zondagsopenstelling ‘ De Vierstee’

door Henk van de Bunt

Op 1 november 2008 deed het College de mededeling aan de gemeenteraad dat De Vierstee in Maartensdijk 
beperkt wordt opengesteld op zondag. In de voormalige gemeente Maartensdijk was de conclusie, na een 
discussie over dit onderwerp, dat een zondagsopenstelling in strijd is met de identiteit van de dorpskern 

Maartensdijk. Wat de SGP betreft geldt deze conclusie nog steeds. 

J ohan Sl ootweg:  ‘ De achtergrond van de vragen over de beperkte openstel-
ling van De V ierstee is de eerder gedane toez egging, dat het eigene van de 
dorpskernen binnen de gemeente gewaarborgd is’ .

Een ander thema met veel herfst-
invloeden is: ‘Misty fields’. Er is 
hier gebruik gemaakt van bont, 
hout, en warme plaids. Voor de pit-
tige accenten zijn er accessoires in 
tijgerprint. Het geheel ademt een 
robuuste, enigszins Engelse sfeer 
uit. Voor hen die op ‘chique’ wil-
len is er ‘Candlelight Copper’. Een 
stijl met veel zwart, koper, spiegels 
en warmte. Soms een beetje kitsch, 
maar zodanig dat het weer mooi is 
en er is ook ‘Let it snow’, waarbij 
alles draait om sneeuw, de kerstman, 
sneeuwpoppen en rendieren. 

Inspiratie
De thema’s worden door Groenrijk 
op een unieke manier uitgewerkt: 
zoals bijvoorbeeld ‘Dreaming ‘, een 
romantische sfeer met zilver, ivoor 
en prachtige kroonluchters. En het 
meest uniek is misschien wel de 
Engelse bibliotheek waarin Christ-
mas stories worden verteld. In de 
winkel kunt u op uw gemak genie-
ten van deze verhalen en heerlijk 
inspiratie opdoen voor uw eigen 

huis. Alle thema’s zijn uitgewerkt 
door middel van de inrichting van 
kamers met trendtafels, waar men 
gemakkelijk en overzichtelijk kan 
kiezen en combineren. Naast de 
trends kan men bij Groenrijk ook 
terecht voor de skimmia’s (Skimmia 

is een geslacht van overblijvende, 
groenblijvende planten), de kerst-
verlichting, de pompoenen, de pad-
destoelen en andere herfst- en kerst-
producten. Groenrijk vindt men aan 
de Tolakkerweg 138 in Hollandsche 
Rading. Tel. 035 5771425 [ HvdB] .

Mooie herfst- en 
kerstideeë n bij Groenrijk

Dit jaar is Groenrijk er in geslaagd om het najaar en de kerst in verschillende sfeervolle thema’ s neer te 
zetten. De bomen kleuren rood en geel, het najaar is begonnen. Groenrijk weet een mooie brug te slaan 
tussen dit jaargetijde en de kerst door middel van het thema ‘ Botanic styl e’ . Hierbij wordt veel gewerkt 

met de herfstkleuren geel, oranje en groen die zowel in de herfstmaterialen als in de kerstspullen zijn 
gebruikt. Uiteraard met hier en daar wat glitters.

Alles draait om sneeuw, de kerstman, sneeuwpoppen en rendieren. 

Actie Schoenendoos 
in Lage Vuursche 
en Maartensdijk

door Henk van de Bunt

ActieK ids komen in actie voor arme kinderen, door persoonlijk een 
schoenendoos voor hen te versieren en te vullen met allerlei spulletjes, 
zoals knuffels, schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed. N iet alleen 
kinderen maar ook tieners en ouderen versieren en vullen een doos. 
Met een schoenendoos laat men zien aan kinderen in weeshuizen, 

vluchtelingenkampen en sloppenwijken dat er aan hen wordt gedacht. 
De dozen van ActieK ids gaan dit jaar naar K ameroen, Oeganda, 

T anzania, Letland en Litouwen. 

Ook Lage Vuursche doet dit jaar (weer) mee met deze bekende actie. Op 
zaterdag 15 november kunnen de gevulde dozen tussen 10.00 en 12.00 uur 
ingeleverd worden in het portaal van de Herv. Kerk aan de Hoge Vuursche-
weg no. 4.
De meeste kinderen hebben wel wat klein speelgoed over. Men kent wel 
een winkel waar goedkope schoolspullen te koop zijn. En als je bedenkt dat 
bv. een tandenborstel een heel bezit is, omdat die in de verre omtrek niet te 
krijgen is, dan is het niet veel moeite om een schoenendoos te vullen. Zo 
doen kinderen iets heel concreets voor andere kinderen, soms heel ver weg. 
In een envelop kan nog een bijdrage worden gedaan voor het verzenden, 
maar doe de envelop niet in een doos. 
De Nederlandse organisatie is in handen van Samaritan” s Purse in Ermelo. 
Voor de Lage Vuursche zorgt de Zendingscommissie van de Hervormde 
Gemeente er voor. Inlichtingen worden verstrekt door Joke Kuus (tel. 035 
6668201) of Tinie Boshuis (tel. 0346 211939). In Maartensdijk spant de 
Martin Luther Kingschool (eens in de twee jaren) zich voor deze actie in. 
Leerlingen van deze school zijn door de wekelijkse Nieuwsbrief hierover 
geï nformeerd. 

De bewoners van Het Huis Anubis 
gaan met de bus op schoolreisje naar 
Kroatië , met twee begeleiders en de 
chauffeur. Onderweg is er een spook-
verschijning van Charlotte en krijgt 
de bus twee lekke banden. Het gezel-
schap moet in het nabijgelegen Rohan 
overnachten. 

Op het dorpsplein staat een beeld van 
Graaf Rohan met een kistje onder 
zijn voeten, en er is een toegangs-
poort tot het pad der Zeven Zonden. 
De serieuze jongen F abian leest de 

zonden: woede, lust, traagheid, ijdel-
heid, hebzucht, vraatzucht en wraak. 
Hij heeft opeens een sleutel in zijn 
broekzak, en spreekt met Nienke af 
om op onderzoek uit te gaan als ieder-
een slaapt. 

Een stukje van de inhoud van ‘Anu-
bis;  het pad der 7 zonden’. Deze film 
wordt op woensdag 19 november 
a.s. om 13.30 uur in De Vierstee ver-
toond. Kaartjes ad. 4,50 euro zijn een 
half uur voor de aanvang aan de kassa 
verkrijgbaar. 

Het Pad der 7 Zonden in De Vierstee 



Adverteren
in de 

Vierklank!

Iets voor u?

Bel dan
0346 21 19 92

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

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

 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.

Chrysanten 2 bossen  4,95
Vogelvoerkrans   8,95
Winterharde violen 5 voor  2,50
Mini-cyclaam 
   voor binnen en buiten vanaf  1,95
Amaryllisbol  4,95

Zin in de lente? 
Plant nu de bloembollen!

per pakje vanaf € 1,50 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

Vrijdag
koopavond

tot 20.00 uur

WINTERMODE
2008 

Let op!!!

De nieuwe
PassePartout- 
folder is uit!!!

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

Nu een permanent 
en met Kerst 

knippen & föhnen

10% korting 
op de 

totaalprijs

Maak tijdig 

uw afspraak 

voor de 

feestdagen

Doktersassistente gevraagd
 

In onze gezellige kleine huisartsenpraktijk in 
Utrecht-Kanaleneiland zoeken wij een 

enthousiaste doktersassistente
Bij voorkeur donderdag en vrijdag (ongeveer  12-16 uur)

 
Het is een uitdagende functie waarin je  
kunt groeien en jezelf kunt ontwikkelen. Eigen 
spreekuur is een van de mogelijkheden.
 
Heb je interesse, mail dan naar spijker@ezorg.nl
 
Huisartsenpraktijk  J. van ’t Spijker
Marcopololaan 111
3526 GB Utrecht
030-2886557

Garage Van der Meij
AUTO VAN DE WEEK

CITROËN C4 PICASSO 1.8 16V 7PERS, GRIJS/BLAUW MET, ER, CV, SB,
CRUISE C, RAD/CD, ABS, CLIMATE C, REGENS, 37.812KM  ................................................  `07 €. 23.500,-

PEUGEOT
1007 1.4 GENTRY, ZILV. GR.MET., ER, CV, SB, AIRCO, MLV, RAD/CD, 19.000 KM ................  `06 €. 12.950,-
206 1.4 XS QUICK SILVER, ZIL GRIJS MET, AIRCO, LMV, ER, CV, SB, 60.000KM................  `03 €. 7.950,-
206 CC 1.6 16V ,ZILV GRIJS, CLIMATE C, LEDER INT, ER, MLV, ESP,
CV, ABS, RAD/CD, LMV, APK T/M SEPT `09, 84.000KM ........................................................  `02 €. 12.950,-
207 1.4 16V XR, D. BLAUW MET., ABS, RAD/CD, ER, CV, SB, 19.000 KM .............................  `07 €. 12.500,-
307 SW 2.0 HDI 110PK, ZIL GRIJS MET, CRUISE C, ER, CV, SB, ABS,
CLIMATE C, ESP, TREKH, RAD/CD, 160.000KM ....................................................................  `03 €. 8.750,-
407SW 2.0 HDIF XT PACK, ZWART MET, ZWART LEDER, CRUISE C,
CLIMATE C, RAD/CD/NAV, ABS, LMV, 86.000KM ...................................................................  `05 €. 22.500,-
607  2.2 16V AUT, ZWART MET, ROOD LEDER, RAD/CD/NAV, ER, CV,
CLIMATE C, CRUISE C, LMV, REGENS, MLV, ESP, ABS, AIRBAGS, 136.000KM ...................  `03 €. 14.950,-

CITROËN/RENAULT/VOLVO 160000KM
CITROËN C3 1.4, BLAUW MET., AIRCO, RAD/CD, ER, CV, SB, TREKH., 40.000KM..............  `04 €. 9.950,-
CITROËN XSARA 1.9D BREAK, GROEN MET, ER, CV, SB, TREKH, 200.000KM,..................  `00 €. 3.750,-
CITROËN  C4 1.6 16V AMBIANCE, 5 DRS, ZILV. GRIJS MET., ER, CV, SB, ABS, AIRBAGS, 
CLIMATE C., CRUISE C., 73.000 KM .....................................................................................  `05 €. 14.950,-
CITROËN XSARA 1.6, 5DRS, ZILV GRIJS MET, AIRCO, ER, CV, SB, 145.000KM ..................  `03 €. 7.750,-
CITROËN C5 1.8 16V AUT4 /NAVI, ZWART MET, NAVI KLEUR, ER,
CV, SB, RAD/CD, CLIMATE C, ABS, REGENS, 98.000KM ......................................................  `04 €. 11.900,-
RENAULT MEGANE 1.6 16V 5DRS, ZWART MET, CRUISE C, ER, CV, SB, LMV,
MLV, CLIMATE C, TREKH, REGENS, .....................................................................................  `03 €. 6.750,-
RENAULT SCENIC 1.6 16V, ZILV GRIJS MET, 4ER, CV, SB, ABS, LMV,
MLV, TREKH, RAD/CD, CLIMATE C, HALF LEDER, 106.000KM .............................................  `02 €. 9.950,-
RENAULT LAGUNA 1.8 16V GRAND TOUR LPG G3,CRUISE C,
CLIMATE C, ABS, RAD/CD, AIRBAGS, LMV, MLV, HALF LEDER, 184.000KM ........................  `03 €. 6.950,-
NISSAN TINO 2.2 DCI, ZWART MET, RAD/CD, AIRCO, ER, CV, SB, 108000KM ....................  `04 €. 12.950,-

BUDGET CARS
CITROEN SAXO 1.1I, D. BLAUW MET., SB, OPEN DAK, 98.000 KM ......................................  `00 €. 3.950,-

KIJK OOK OP WWW.GARAGEVANDERMEIJ.NL
Pe geot • Citro n • en lt • nderho d • P
Oude Loswal 21, Hilversum, tel. (035) 6214335

Industrieweg 34, Maartensdijk, tel. (0346) 214540
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Tijd dus om voor - en tegenstanders 
de gelegenheid te geven hun mening 
- al dan niet breed - uit te meten. Al 
eerder tijdens de voorbije vakantie-
periode had De Vierklank hierover 
al contact met Maartensdijker Ad 
Vrijsen. Overeengekomen werd daar 
meer uitvoering aan te geven wanneer 
de golfbaan weer ‘op de agenda’ zou 
zijn geplaatst. ‘Al vele jaren probeert 
de Biltse golfvereniging een locatie te 
vinden voor een 18 holes golfterrein’ 
aldus Vrijsen. ‘Na jarenlang touw-
trekken is het niet mogelijk gebleken 
om bij de Biltse Duinen een plaats te 
vinden die wettelijk toegestaan was. 
Sindsdien heeft de golfvereniging 
haar pijlen gericht op grondgebied 
van de voormalige Gemeente Maar-
tensdijk’.

Betrokken
Ad Vrijsen is als business process 
consultant bij een grote financië le 
instelling in Amsterdam werkzaam. 
Hij is ruim 15 jaar geleden met vrouw 
en kinderen in Maartensdijk komen 
wonen vanwege de landelijke rust 
van dit authentieke plattelandsdorp. 
Inmiddels wil hij hier nooit meer 
weg. ‘Mijn kinderen zijn hier opge-
groeid en ik ben één met dit dorp 
geworden. Daarom voel ik me ook 
enorm betrokken bij zaken die Maar-
tensdijk aangaan’.

Op de vraag naar zijn betrokken-
heid bij de golfbaanperikelen zegt 
hij: ‘Begin juni heb ik als inwoner 
een brief van de gemeente gekregen 
over een mogelijke golfbaan ten zui-
den van Maartensdijk. Min of meer 
toevallig denk ik, want toen ik hier-
over met mijn buren ging praten 
bleken slechts enkelen een dergelijke 
brief gekregen te hebben. Ik heb ver-

volgens van mijn burgerlijk recht 
gebruikt gemaakt om in te spreken 
op de commissie Openbare ruimte 
en zo mijn mening hierover kenbaar 
gemaakt’. Vrijsen vertelde in de com-
missie dat een golfbaan niet past bij 
de identiteit van Maartensdijk. En dat 
het onacceptabel is om een grondge-
bied met een oppervlakte gelijk aan 
zo ongeveer de gehele bebouwde 
kom van Maartensdijk af te staan 
aan een hobby van de upper ten van 
Bilthoven. Vrijsen: ‘Dat we ons na de 
herindeling al als tweederangs bur-
gers behandeld voelden en dat we na 
de bruidsschat nu ook nog ons grond-
gebied en onze identiteit in konden 
inleveren’. 

Ook Maartensdijkers
Maar de golfbaan staat toch open voor 
sportliefhebbers uit Maartensdijk?  
‘Maar dan wel voor sportliefhebbers 
die eerst 6000 euro aan lidmaatschap 
moeten betalen en vervolgens jaar-
lijks 1000 euro aan contributie. Ik ben 
zelf ook een sportliefhebber, maar 
mijn vrouw en ik trekken niet even 
14000 euro uit de achterzak om een 
balletje te gaan slaan. Ik durf te zeg-
gen dat dit voor veel mensen uit de 
andere kernen geldt. Natuurlijk zullen 
er altijd mensen zijn waar dit geen 
enkel probleem voor is, maar zeg niet 
dat dit laagdrempelig is’.

Is het onderzoek dat de gemeente nu 
wil uitvoeren er niet juist op gericht 
om te bepalen hoe de bewoners tegen 
de komst van een golfbaan aan kij-
ken?  Ad Vrijsen: ‘Nee, dat ligt wat 
subtieler. In juni heeft de commissie 
geadviseerd om een draagvlakpeiling 
uit te voeren. En nu stelt wethouder 
Mittendorff voor om een behoefte-
onderzoek te doen. Dus niet te vra-

gen of men wil, dat er tussen Maar-
tensdijk en Groenekan een golfbaan 
wordt gebouwd, maar de vraag wordt 
gesteld, of men het leuk vindt om 
te golfen. En dat is heel wat anders. 
Behoefte, maar dan in relatieve zin, 
is er misschien wel, maar draagvlak 
is er niet. In de zomer is er een onder-
zoek uitgevoerd waaruit bleek dat een 
overgrote meerderheid van de inwo-
ners van Maartensdijk en Groenekan 
hier een fel tegenstander van is. En 
door de aandacht nu te verschuiven 
van draagvlak naar behoefte kun je 
aansturen op een onderzoeksresultaat 
waarmee je verder kunt gaan met het 
doordrukken van dit plan’.

Huizenbouw
Er wordt vaak gesuggereerd, dat een 
golfbaan mogelijke huizenbouw kan 
voorkomen. Vrijsen daarmee con-
fronterend: ‘Die misleidende sugges-
tie is de laatste maanden al voldoende 
ontzenuwd. Er is géén dreiging van 
woningbouw, dit is afgedekt in het 
provinciale bestemmingsplan dat een 
lange termijn bestrijkt. Dit wordt 
bovendien bevestigd door burgemees-
ter Gerritsen die vorige maand in De 
Vierklank heeft gezegd dat het nu niet 
gaat om de keuze tussen golfbaan of 
woningbouw, maar dat woningbouw 
wel kan ontstaan als een bestaande 
golfbaan failliet gaat. En daar maak 
ik me dus wél zorgen om. Wanneer 
je de lidmaatschapskosten kent en je 
weet dat de club minimaal 1000 leden 
nodig heeft, dan is de vraag naar kos-
tendekkendheid nog niet beantwoord 
naar mijn mening. Slechts 40%  van 
de golfers is lid van een club. Het 
is namelijk veel goedkoper om van 
de ene naar de andere baan te shop-
pen en nog leuker ook. En er zijn 
mogelijkheden genoeg, maar liefst 

25 golfbanen in een straal van 20 km 
rondom De Bilt en nog plannen voor 
11 andere in de directe omgeving. 

Gevoel
Vrijsen heeft gemengde gevoelens 
bij de ontwikkelingen van een moge-
lijke golfbaan. Nog geen zeven jaar 
geleden hebben de heren Doedens en 
Mittendorff als wethouder en raadslid 
van de gemeente Maartensdijk een 
nota ‘Strategisch begrenzen’ opge-
steld waarin zij reageerden op de 
provinciale voorstellen tot herinde-
len. Toen spraken zij nog over ‘zeer 
bijzondere en zelfs internationaal ver-
maarde ecologische kenmerken, de 
fraaie landschappelijke opbouw, de 
nog vrijwel onaangetaste cultuurhis-
torische structuren en patronen en last 
but not least, de sociale structuur. En 
diezelfde heer Doedens, indertijd nog 
eerste man van Gemeentebelangen 
Maartensdijk heeft nu al geroepen 
dat de VVD zonder meer wil dat die 
golfbaan er gaat komen. En de heer 
Mittendorff komt met een voorstel 
wat iedereen zand in de ogen strooit. 

Want zeg nu eerlijk: wie kan er tegen 
een breed onderzoek naar behoefte 
aan sportmogelijkheden zijn?  Maar 
wie realiseert zich dat dit de legiti-
mering is van een golfbaan in onze 
achtertuin’?

E n wat nu?
‘In ieder geval heb ik me weer aange-
meld om in te spreken op de commis-
sievergadering van aanstaande don-
derdag. Als dit onderzoek er komt, 
brengt dat ons een stap dichterbij 
de realisering van een golfbaan. De 
gemeente hanteert een salamipolitiek, 
elke keer weer een stukje besluitvor-
ming, dat onvermijdelijk moet leiden 
tot iets wat we allemaal absoluut 
niet willen. Ik hoop dan ook dat de 
Maartensdijkers weer massaal naar 
de commissievergadering komen ook 
al heeft de gemeente er dit keer wei-
nig ruchtbaarheid aangegeven. Het 
onderwerp staat pas om 22.00 uur 
op de agenda. Maar dan moeten we 
maar allemaal wat nachtrust inleveren 
voor het goede doel. Dus kom als het 
even kan.

Golfbaan weer op de agenda
door Henk van de Bunt

Donderdag 13 november wordt op het gemeentehuis in Bilthoven in de commissie Burger en Bestuur een 
memo besproken, die een belangrijke stap moet zetten naar een eventuele golfbaan op het gebied Prinsen 
West. N a de op 29 september jl. gehouden thema-avond in Dijckstate is de agendering a.s. donderdag een 

nieuwe aanwijzing voor de reanimatie van deze heikele golfbaanplannen. 

Ad V rijsen:  ‘ De gemeente hanteert een salamipolitiek;  elke keer weer een 
stukje besluitvorming dat onvermijdelijk moet leiden tot iets wat we allemaal 
absoluut niet willen’ .

Landschap Erfgoed Utrecht organi-
seert een cursus die eigenaren van 
hoogstamfruitbomen alles leert over 
het onderhoud van deze parels in het 
landschap. In november zijn er nog 
enkele plaatsen voor de module: 
aanplant en vormsnoei hoogstam-
fruitbomen. De cursus vindt plaats 
op 20 en 22 november. De cur-
sus bestaat uit een theorieavond en 
een praktijkdag. Voor een geslaagde 
opgroei van hoogstamfruitbomen is 
goede aanplant en verzorging erg 
belangrijk. De vormsnoei is in de 
eerste jaren erg belangrijk. Tijdens 
de praktijkdag zal hier veel aan-
dacht aan worden besteed. Na deze 
module zijn ook nog andere modu-
les te volgen: vormsnoei jeugdfase, 
achterstallig onderhoud en regulier 
onderhoud.
De meeste modules in de cursus 
hoogstamfruit van Landschap Erf-
goed Utrecht bestaan uit een the-
orieavond en een praktijkdag. De 
theorieavonden worden gehouden 

op landgoed Oostbroek in De Bilt. 
De cursus gaat door bij minimaal 
12 deelnemers en heeft een maxi-
mum van 15 deelnemers. Voor meer 

informatie over data, kosten en aan-
melding: website Landschap Erf-
goed Utrecht: www.landschaperf-
goedutrecht.nl of  tel. 030 2205534. 

Cursus aanplant en vormsnoei 
hoogstamfruitbomen

L andschap E rf goed U trecht organiseert opnieuw een cursus, waarin veel te 
leren valt over onderhoud van hoogstamf ruitbomen.

Parcoursbouwers 
uit Hollandsche R ading 
De landelijke wandelsportvereniging WS78 houdt op 22 november 

een natuurwandeltocht, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt 
gemaakt van onverharde en verkeersarme wegen en paden. De tocht 
is een absolute aanrader voor iedereen, die van wandelen houdt en 

niet opziet tegen een route van 40 kilometer. De tocht is uitgezet door 
Willy Griffioen en Johan Lam uit Hollandsche R ading.

Deze Oranjetocht voert de wandelaars door het Baarnse bos, langs de 
Praamgracht richting Eembrugge. Na 10 km. vervolgt de tocht zich over 
de Zomerdijk, door de unieke Eemnesserpolder. In Blaricum kunnen de 
wandelaars genieten van de smalle klinkerstraatjes en laten de nostalgische 
winkeltjes hen wegdromen in vroeger tijden. De route loopt vervolgens 
over de prachtige Westerheide en aansluitend over de Zuiderheide. Tijdens 
de laatste tien kilometers kunnen de wandelaars genieten van al het moois 
wat de Baarnse bossen te bieden hebben. Inschrijven kan vanaf 8.00 uur in 
verenigingsgebouw Brandpunt, Oude Utrechtseweg 4A, in Baarn. De tocht 
start om 9.00 uur en staat voor iedereen open. Er moet uiterlijk 17.30 uur 
gefinisht zijn. Inschrijvingskosten zijn 4,50 euro p.p. Een herinnering kost 
1,50 euro extra. Meer informatie is terug te vinden op www.ws78.nl



Doe nu de gratis
BLOEDSUIKERTEST

IN UW APOTHEEK

Kijk op www.apotheekmaertensplein.nl voor meer informatie

Openingstijden:
 ma t/m vr 8.30 - 18.00 uur
 zaterdag  10.00 - 14.00 uur
 Tel.:  0346-210605

vrijdag 14 november 
 9.00 - 12.00 uur

13.00 - 17.30 uur

Open Middag
zaterdag 15 november

 14.00 uur - 17.00 uur 

antw
oorden

uitle
g

vragen

en samen zwart/wit 
capsules maken.  

gratis bloeddruk meten

(zo
lang de voorra

ad stre
kt)
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advertentie

Er was, zoals gebruikelijk, veel aan-
dacht besteed aan de inrichting en 
versiering van de toneelzaal. Voor 
deze voorstelling was gekozen voor 
het gebruik van de gehele toneelzaal 
die omgetoverd was tot een Grand 
café. Al het publiek zat aan tafeltjes 
in de zaal en op het podium en wer-
den vooraf door de spelers en andere 
medewerkers van Sojater voorzien 
van koffie, thee en een koekje. In de 
twee pauzes werden drankjes en hap-
jes geserveerd. 

F eest van herkenning
Alle spelers zien er prachtig uit in de 
speciaal gemaakte giletjes. De hele 
avond zijn ze in touw om het publiek 
te amuseren en te voorzien van een 
natje en een droogje. De zaal is vanaf 
20.00 uur open en de voorstelling is 
rond 24.00 uur afgelopen. Daarna kan 
nog iets gedronken worden. De voor-
stelling begint met het lied ‘Lieve 
dames, beste heren’ dat door alle spe-
lers wordt meegezongen. De spelers 
stralen enthousiasme uit, het publiek 
is nog in hoopvolle afwachting. Het 
plotseling afgaande brandalarm op 
deze zaterdagavond blijkt echt te zijn 
en iedereen staat heel snel buiten. Na 
een rondgaan door het gebouw door 
het aanwezige personeel blijkt het 
alarm vals te zijn en kan iedereen De 
Vierstee weer in. Dit ongemak heeft 
geen invloed op het verdere verloop 
van de avond.

Verjaardag
De sketch ‘Verjaardag’ laat het beeld 
zien van hoe de viering van een ver-
jaardagfeestje met familie zou kun-
nen verlopen. Iedereen kent elkaar 
door en door en op voorhand worden 

verhalen aangevuld waardoor er in 
feite weinig of niets wordt gezegd. 
Knap bedacht, prachtige aankleding 
en goed uitgespeeld. Mooi wordt ook 
de ‘SUV’ op de hak genomen door 
Anja Metselaar en Johan Sponselee. 
Hilarisch maar wel met een verbor-
gen boodschap. Natuurlijk stond er 
ook een aantal liedjes op het pro-
gramma van deels vervlogen, deels 
nog bestaande mis(ver)standen, zoals 
‘Drie etages hoog’. Het lied over 
de vooraf door velen verguisde drie 
hoogbouw rond het Maertensplein. 

En de hilarische kijk op de ‘Bosberg’ 
toen het als parkeerplaats ook nog 
dienst deed als speciale ontmoetings-
plek. Afsluitend werd toch weer het 
lied ‘Terug naar Maartensdijk’ gezon-
gen, waarin alle spelers benadrukken 
heel wat kritiek te hebben maar als 

puntje bij paaltje komt toch heel 
tevreden zijn met Maartensdijk en de 
mensen die er wonen.

R espect
Decor, licht en geluid , alles was door-
dacht en het geheel dwingt respect af. 
De groep is getalenteerd en zingt en 
acteert enthousiast. Niet alles klinkt 
altijd helemaal zuiver maar wel is 
te zien dat iedereen zijn uiterste best 
doet. Regisseur Hein-Dik Barendsen 
kan trots zijn op het resultaat. Voor-
zitter van de Stichting Sojater Hans 
Nauta deelt na afloop gele rozen uit 
aan de spelers en de regisseur en 
bedankt ze voor het geweldige resul-
taat. Het publiek staat, klapt en fluit 
en laat zo zijn waardering spreken. 
Over anderhalf jaar zijn ze waar-
schijnlijk weer terug met een geheel 
nieuwe voorstelling. 

Jubileumvoorstelling Sojater:  
een feest van herkenning

door Marijke Drieenhuiz en

Het afgelopen weekend hebben alle medewerkers van Sojater hard gewerkt aan de jubileumvoorstelling. 
Zowel vrijdagavond als zaterdagavond was de zaal uitverkocht en konden per avond 125 toeschouwers 

genieten van het beste van 15 jaar cabaret en 25 jaar Sojater.

De sketch ‘ V erjaardag’  laat z ien van hoe de viering van een verjaardagf eestje 
met f amilie z ou kunnen verlopen. K nap bedacht, prachtige aankleding en 
goed (uit- )gespeeld.

Pssst, als je heel stil bent, dan hoor 
je misschien de Pieten al zingen en 
werken in het speelgoedpakhuis van 
Sinterklaas in Spanje. Want bin-
nenkort komt Sinterklaas weer naar 
Nederland toe!  Maar voordat Sinter-
klaas naar Maartensdijk komt, is er 
in het dorp van alles te doen: Kin-
deren kunnen bij Primera en drogis-
terij van Rossum prachtige kleur-
platen ophalen, die ze tot woensdag 
19 november daar gekleurd en wel 
weer in kunnen leveren. En op vrij-
dagmiddag 21 november kunnen 
kinderen hun schoen zetten bij Kap-
per Hans.
Op zaterdag 22 november is het 
zover. Dan komen de Sint en zijn 
Pieten naar Maartensdijk toe. Maar 
voordat ze daar aankomen is er op 
het Maertensplein van 13.30 uur tot 
15.00 uur een grote estafette georga-
niseerd. Kinderen kunnen meedoen 
aan een pepernotenrace, zaklopen, 
hoelahoepen en een brancardrace. 
Ze kunnen hun eigen pepernoten 
bakken. En er is nog veel meer 

te doen. Alle kinderen, die mee-
doen krijgen een echt Zwarte Pie-
ten Diploma mee naar huis. Als 
de estafette is afgelopen dan zal 
Gym ma een optreden geven waar 
jong en oud, kind en Zwarte Piet aan 
mee kunnen doen. Het pietenkorps 
‘de Roodneuzen’ zal zorgen voor 
vrolijke Sinterklaasmuziek. Voordat 
de Sint op het plein aankomt, zal 
hij samen met een paar pieten een 
bezoek brengen aan Toutenburg en 
Dijckstate. 

Om 15.30 uur is het zover. Dan 
komt Sinterklaas aan op het Maer-
tensplein. De Burgemeester en 
iedereen die gekomen is kunnen 
de Sint verwelkomen. Sinterklaas 
en de Pieten zullen prijzen uitde-
len voor de mooie kleurplaten, die 
de kinderen van Maartensdijk heb-
ben gemaakt. Oh ja, er is ook een 
prijsvraag. Jullie willen natuurlijk 
weten wat de prijsvraag is, maar dat 
houden we nog even geheim. We 
lichten een tipje van de sluier op: 

het heeft te maken met Sinterklaas 
en zijn Pieten. Hierna zullen de Sint 
en de Burgemeester een feestelijke 
optocht door het dorp maken. 
Het vertrek is vanaf het Maertens-
plein en gaat via Kievitlaan, Leeu-
weriklaan, de Bereklauw, Wolfsmelk 
en Hondsdraf naar de Dierenriem. 
Daarna gaat de optocht via de Kie-
vitlaan naar de Valklaan. Over de 
F azantlaan komen we weer terug bij 
het eindpunt Maertensplein. Ieder-
een mag aan de optocht meedoen. 
Versier je fiets, skelter, step of ander 
vervoermiddel zo mooi mogelijk. 
Zorg wel voor goede verlichting, 
want Sint vindt veiligheid heel 
belangrijk. En ook dit jaar zijn er 
weer gekleurde lichtstaafjes te koop 
bij de Primera en bij drogisterij van 
Rossum.

Aan de bewoners langs de route 
willen we vragen om hun auto’ s aan 
é é n kant van de straat te parkeren 
om z o een gemakkelijke doorgang 
van de optocht mogelijk te maken. 

De intocht van Sinterklaas
in Maartensdijk

Sinterklaasactie Winkeliersvereniging
door Marijke Drieenhuiz en

De actieve activiteitencommissie van de winkeliersvereniging 
Maartensdijk heeft plaats gemaakt voor een nieuwe groep 

initiatiefnemers:  Janny van R ossum, Pauline Laaper, Alie K uipers, 
K arin van Willigen en Andries Zweistra. 

Als eerste activiteit staat de Sinterklaasactie op het programma. De actie 
loopt van 15 november tot en met 1 december. Alle aangesloten winkeliers 
verstrekken actiebonnen bij de aankoop van boodschappen. Die actiebon-
nen kunnen, voorzien van naam en adres, in daarvoor speciaal opgestelde 
en goed zichtbare dozen worden gedeponeerd. 

Veel cadeaubonnen
Naast de Sinterklaasactie heeft de activiteitencommissie ook kans gezien 
veel Pieten uit te nodigen om naar Maartensdijk te komen. Op zaterdag 29 
november zijn ze van 11.00 tot 16.00 uur in de deelnemende winkels en 
op het Maertensplein te vinden. De prijswinnaars van de Sinterklaasactie 
krijgen na 1 december bericht. De derde prijs bestaat uit een cadeaubon, 
ter beschikking gesteld door deelnemende winkeliers. Er zullen meerdere 
derde prijswinnaars zijn. De tweede prijs is een Dinerbon van restaurant 
Zilt en Zoet en de eerste prijs is een korte vakantie die in overleg met 
Helen Brinkhuis, van het mobiele Maartensdijkse Reisbureau, geregeld zal 
worden. 

Deelnemers
De deelnemende winkeliers zijn: Bakker Bos, Groenten en F ruit Landwaart, 
Supermarkt C1000, Kapperszaak Hairdesque, Stomerij Maertensplein, 
Wim´ s Dierenspeciaalzaak, Bloemisterij Jannet Rijksen, Primera, Apotheek 
Maertensplein, Drogisterij Van Rossum, Kwaliteitsslagerij Zweistra, Rabo-
bank, F iets- en fietsreparatiebedrijf Maarten van Dijk, Hollands snoepgoed 
Henk van de Kooy , Mode Nagel, Cafetaria Peet, Autobedrijf van Wouden-
berg, Landwinkel De Tolboom, Doe het zelf Hubo, Makelaardij Karin van 
Willigen en Kadoshop ´ t Haantje. 

Sinterklaas komt 
22 november in Westbroek

L ieve kinderen van W estbroek

Zaterdag 22 november komt Sinterklaas op bezoek.
Om 13.15 uur komt hij op Kerkdijk 42 (bij van Keulen) aan
Hij hoopt dat de fanfare en jullie dan klaar staan.
Zodat hij jullie in de verte hoort zingen
Over schoenen en andere Sinterklaasdingen.
Sinterklaas stapt dan uit zodat wij hem welkom kunnen heten.
Hopelijk hebben de Pieten dit jaar de Hoofdpiet niet vergeten.
Vorig jaar was de burgemeester een verrassing voor de Sint. 
Maar weet je wat de Sint het leukste vindt,
een tekening van ieder kind. 
Vanaf de Kerkdijk gaan we met muziek 
en vrolijke klanken naar een warm Dorpshuis toe.
Hopelijk zijn jullie dan nog niet moe,
Want Sinterklaas wil samen met jullie zijn Sinterklaasfeest vieren
En met jullie tekeningen kunnen we zijn stoel versieren. 

De hulppiet



Gemeente De Bilt begint nu bijna 
aan het laatste jaar Breedtespor-
timpuls (BSI). Deze rijksregeling 
heeft een enorme stimulans gege-
ven aan het door middel van sport 
verminderen van maatschappelijke 
problemen als beweegarmoede, 
overgewicht, problemen met aan-
sluiting bij de samenleving onder 

een deel van de jeugd en een-
zaamheid onder bepaalde groepen. 
De projecten zijn vanuit scholen, 
welzijnsinstellingen (buurthuizen, 
jongerencentrum, Stichting Welzijn 
Ouderen), sportverenigingen en eer-
stelijns zorgverleners (huisartsen, 
fy siotherapeuten) uitgevoerd, om 
de problemen van allerlei kanten 
tegelijk aan te pakken. In het laat-
ste BSI-jaar en ook bij de tweede 
rijksregeling BOS (Buurt-Onder-
wijs-Sport)-impuls wordt deze 
methodiek behoorlijk uitgebreid. 
De BOS-impuls is bedoeld voor 
jeugd tot 18 jaar en loopt nog tot en 
met 2011. Sport mee!  onderzoekt 
de mogelijkheden voor behoud 

van de succesvolle BSI-projecten. 
Op 4 december organiseert Sport 
mee!  een informatieavond over 
sportstimulering uitsluitend voor 
gemeenteraadsleden. In 2009 ver-
schijnt een sportnota waarin ook 
de doelen, methoden en resultaten 
op het gebied van sportstimulering 
verwoord zullen worden. Bij  de 
vorming van de sportnota zullen 
bovengenoemde samenwerkings-
partners betrokken worden.
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 Bekendmakingen burgemeester en wethouders

Verleende sloopvergunning
• Westbroek, Dr. Welfferweg 110, 
slopen schuur en carport (30-10-
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 alleen op afspraak open 
van 15.00 – 19.00 uur. U kunt 
een afspraak maken via telefoon-
nummer 030 228941 1. Voor infor-
matie over bestemmingsplannen 
en/ of een gesprek met een plan-
toetser dient u altijd een afspraak 
te maken via bovengenoemd tele-
foonnummer.

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:
•  Bilthoven: bestraten Bachplein/Beethovenlaan: tot 14 november 2008
•  De Bilt: wegwerkzaamheden Waterweg 1e fase: tot eind november 2008
•  Maartensdijk: bouwrijp maken voormalige gemeentewerf Maartensdijk

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

Wijkservicecentrum 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.

N ieuwjaarsreceptie 2009
Het college van Burgemeester en Wethouders nodigt u uit voor de nieuw-
jaarsreceptie van het gemeentebestuur, die zal plaatsvinden op donderdag 8 
januari 2009 om 19.30 uur in de Mathildezaal van het gemeentehuis.

De receptie zal naast een toespraak van de burgemeester worden opgeluis-
terd door pianospel en twee korte optredens van ‘De Persmuskieten’ die een 
aantal gebeurtenissen in 2008 op een bijzondere wijze zullen toelichten.

Wij hopen op een grote belangstelling.

Gemeentehuis op 13 november gesloten
Op 13 november wordt in het gemeentehuis van De Bilt een congres van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten gehouden.
In verband hiermee is het gemeentehuis op deze dag voor het publiek 
gesloten.
De afdeling Burgerzaken zal uitsluitend voor aangifte van geboorte en 
overlijden geopend zijn van 14.00 tot 15.00 uur.

Inspraak R egionale
Woonvisie 2030 van start

De inspraakversie van de regionale woonvisie 2030 is beschikbaar. Het 
regiobestuur heeft de visie op 29 oktober in ontwerp vastgesteld en vrijge-
geven voor inspraak.

In maart neemt het regiobestuur naar verwachting een definitief besluit. 
De stadsregio vraagt brede steun voor het regionale woonbeleid tot 2030. 
De knellende situatie op de Utrechtse woningmarkt vergt meer regionale 
samenwerking.

De inspraakversie van de Regionale Woonvisie ligt vanaf heden tot en met 
31 januari 2009 tijdens kantooruren ter inzage bij het informatiecentrum 
van het gemeentehuis in Bilthoven en is ook in te zien op de website van 
Bestuur Regio Utrecht: www.regioutrecht.nl.

Hek Brandenburg weer op slot
Sinds 5 november zit het hek bij zwembad Brandenburg weer op slot. 
Het terrein is nu voor voetgangers en fietsers te bereiken via een degelijk 
voet/ fietspad. Automobilisten wordt geadviseerd te parkeren op de nieuwe 
parkeerplaats bij het fitnesscentrum (volg de gele verwijsborden) en niet 
meer op de Oude Brandenburgerweg. Bezoekers van het zwembad die 
in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen wel gebruik 
blijven maken van het hek middels een sleutel. Deze sleutel is verkrijgbaar 
bij de receptie van het zwembad op vertoon van de gehandicaptenparkeer-
kaart. Voor opmerkingen, vragen of klachten kunt u contact opnemen met 
het informatiecentrum van de gemeente De Bilt via telefoonnummer 030 
2289411 of parkbrandenburg@debilt.nl. 

Sport mee!  nieuws

Bladcampagne 2008 in De Bilt
Op maandag 17 november zal de gemeentelijke bladcampagne weer van start gaan. Hier volgt nogmaals de 

route die wordt gevolgd. Voor meer informatie zie www.debilt.nl. 

Week 47 (17 t/ m 21 november) 
Julianalaan, Paltzerweg, Prins Hendriklaan (zuid), Kortelaan, Soestdijkseweg Zuid vanaf Groenekanseweg tot de 
Spoorbomen, Boslaan, Overbosch en het gebied tussen Leye nseweg, Spoorlaan en Soestdijkseweg in Bilthoven.

Week 48 (24 t/ m 28 november)
Gebied tussen Jan Steenlaan, Soestdijkseweg, Gezichtslaan en Heidepark in Bilthoven. 
Groenekanseweg en omgeving Vijverlaan en Oranjelaan in Groenekan.*
Dorpsweg in Maartensdijk.
Omgeving Dennenlaan in Hollandsche Rading.*

Week 49 (1 t/ m 5 december)
Gebied tussen Gezichtslaan, H. Segherslaan en Soestdijkseweg Noord en de straten met naaldbomen waaronder 
de Evert Cornelislaan, Gregoriuslaan, Dr. Julius Rönt genlaan, Oranje Nassaulaan, Dillenburglaan en Willem de 
Zwijgerlaan in Bilthoven.
   
Week 50 (8 t/ m 12 december) 
Gebied tussen Soestdijkseweg Noord , Lassuslaan en Bilderdijklaan in Bilthoven
    
* Bewoners aan de Kon. Wilhelminaweg en de Tolakkerweg worden wegens de beperkte ruimte langs deze door-
gaande wegen nadrukkelijk verzocht alléén in week 48 blad langs de weg te deponeren.



Internet- en e-mailcursus
In deze cursus leert u surfen op het 
Internet en het ontvangen en verzen-
den van e-mail. Het is een boeiende 
wereld van snelle communicatie en 
informatie. Moeilijk is het niet als 
je eenmaal weet hoe het werkt. Voor 
het volgen van deze cursus is basis-
computerkennis vereist en enige 
vaardigheid in het bedienen van de 
PC en met de muis. De cursussen 
bestaan uit 4 bijeenkomsten. Start-
data: woensdag 12 november 2008 
(om 14.00 uur)en vrijdag 21 novem-
ber 2008 (om 10.00 uur). Locatie: 
computerruimte SWO Dijckstate. 
De kosten bedragen 40,00 euro incl. 
cursusboek. Voor informatie en aan-
meldingen: SWO-vestiging Maar-
tensdijk, tel: 0346 214161.
 
Basiscursus computer
Er is nog plaats bij de basiscursus!  
Als u nog niet alles van computers 
weet, maar ook als u niet (meer) zo 
bedreven bent, of wanneer u gewoon 
alles nog eens wilt herhalen, is deze 
cursus geknipt voor u. Start: donder-

dag 6 november 2008 (10.00 uur). 
Er zijn 7 bijeenkomsten. Locatie: 
computerruimte SWO Dijckstate. 
Voor informatie en aanmeldingen: 
SWO-vestiging Maartensdijk, tel: 
0346 214161.
 
Dialezing
De heer J.C. de Blois geeft een dia-
lezing over het thema: ‘In de voet-
sporen van Maarten Luther door 
Duitsland’. De reformatie begon in 
feite nadat Luther zijn 95 stellin-
gen op de deur van de Slotkerk 
in Wittenberg had geslagen. Het 
individualisme ontwikkelde zich 
steeds meer en de traditionele kerk 
verzwakte. In deze dialezing volgen 

we Maarten Luther in zijn moei-
zame strijd tegen de toenmalige 
overheersende macht van de kerk en 
de wereldlijke overheid. Veel van de 
plaatsen en omgeving, waar Luther 
werkte en woonde, worden in deze 
dialezing besproken en getoond. 
Dinsdag 25 november 2008. Loca-
tie: cursusruimte SWO Dijckstate, 
Maartensdijk Tijd: 10.00 - 12.00 
uur. De kosten bedragen 10 euro. 
Voor informatie en aanmeldingen: 
SWO-vestiging Maartensdijk, tel: 
0346 214161.

Dialezing N oorwegen
Op vrijdagochtend 21 november 
organiseert de SWO een diale-
zing over een kunst- en cultuurreis 
door Noorwegen. Er worden dia’s 
getoond van een aantal staafkerken 
en van het verstilde berglandschap 
met besneeuwde toppen, brede fjor-
den en bruisende watervallen. De 
kosten bedragen 10 euro. Voor meer 
informatie en aanmelden: SWO-
vestiging De Bilt, Jasmijnstraat 6 in 
De Bilt, telefoon: 030 2203490.
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Mededeling: Het gemeentenieuws is volledig in deze rubriek opgenomen. Alleen voor 
de bekendmakingen en vergunningen is een selectie opgenomen, waarbij in ieder 
geval alle informatie over de dorpskernen wordt vermeld. Volledige vermelding van de 
bekendmakingen voor de kernen De Bilt en Bilthoven staan wekelijks in de BiltBuis/
BC en op de website van de gemeente De Bilt www.debilt.nl.

T ussenstand proefproject
hondenhaltes in Maartensdijk

Na plaatsing van de hondenhaltes en het verscherpte toezicht van de Bui-
tengewone opsporingsambtenaren van de gemeente, is de overlast van 
hondenpoep sterk afgenomen. Een momentopname van 27 oktober, verge-
leken met de situatie van voor het plaatsen van de hondenhaltes, levert het 
volgende beeld op:

Vó ór  plaatsing van de hondenhaltes heeft iemand met witte vlaggetjes het 
aantal hondendrollen gemarkeerd. Wij telden er toen minstens 65. Op het-
zelfde veld prijkten op 27 oktober nog maar 7 vlaggetjes. Conclusie: er ligt 
veel minder hondenpoep. De hondenhaltes worden goed gebruikt.

Wat betreft de handhaving vanuit de gemeente: De BOA (Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaar) loopt vanaf  9 juli regelmatig in het gebied rond 
waar de hondenhaltes zijn geplaatst. Hij spreekt hondenbezitters aan als hun 
hond niet is aangelijnd. Tevens verzoekt hij hen om de uitwerpselen van 
hun hond op te ruimen, mochten ze dat vergeten. Wellicht  ten overvloede 
verwijzen wij u naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die op 
de gemeentelijke website te vinden is. Hierin staan de algemene regels voor 
loslopende honden en verontreiniging door honden vermeld. Op het niet 
naleven van de regels zal de BOA een proces-verbaal maken.

Ballonnen
Op de datum van ingebruikname hebben kinderen ballonnen opgelaten. 
Helaas is geen van de kaartjes teruggestuurd naar de gemeente De Bilt.

E valuatie
In het begin van 2009 vindt een evaluatie van dit proefproject plaats met de 
bewonerswerkgroep.

Commissies vergaderen
De Commissie van advies Burger en Bestuur vergadert op donderdag 13 
november 2008 om 20.00 uur in de oude raadszaal van het gemeente-
huis. De Commissie van advies Openbare Ruimte vergadert op donderdag 
13 november 2008 om 20.00 uur in de Mathildezaal. Voorafgaande aan 
de commissievergaderingen vindt vanaf 19.30 uur het informeel contact 
plaats in de Bilthal van Jagtlust. Kijk voor de agenda' s op www.debilt.n bij 
Bestuur&Organisatie, vergaderkalender/ -stukken.

Vrijwilligersweek 2008
De week van 17 t/ m 21 november is uitgeroepen tot de “ vrijwilligersweek 
gemeente De Bilt 2008” . Zo’n 135 medewerkers van de gemeente De 
Bilt  zetten zich in voor diverse maatschappelijke projecten. We bezoeken 
bijvoorbeeld Paleis Soestdijk met bewoners van woon- en zorgcentrum 
de Bremhorst. Ook wordt een tuin aangelegd bij Hospice Demeter in De 
Bilt en gaan we met leerlingen van de Julianaschool op “ maatschappelijke 
stage” . Vorig jaar werd met groot succes de eerste vrijwilligersweek voor 
medewerkers van de gemeente De Bilt georganiseerd door stichting Samen 
voor De Bilt. De stichting Samen voor De Bilt, opgericht in januari 2007, 
heeft als doelstelling bedrijven en non-profit organisaties met elkaar in 
contact te brengen en daarmee de samenhang in de gemeente De Bilt te 
vergroten.

PvdA en E uropa
De komende PvdA overdagbij-
eenkomst is gewijd aan Europa. 
Als spreker is bereid gevonden 
Jacques Monasch kandidaat-lijst-
trekker voor de PvdA delegatie 
in het Europese Parlement. Het 
onderwerp is: ‘Europa nu en in de 
toekomst’. De bijeenkomst vindt 
plaats op dinsdag 18 november, 
9.45 uur bij Mw. van der Ham-
men, Bielalaan 6, Bilthoven. Ook 
is er Nieuws uit de Gemeenteraad 
door Désirée Schmalschläger, frac-
tievoorzitter Groen Links/ PvdA. 
De bijeenkomst is openbaar dus 
alle belangstellenden zijn welkom. 
Informatie: Tel.: 030 2286903, 030 
2282813 of 030 2201295.

Het was zaterdagavond 1 november 
omstreeks 24.00 uur. We hadden net 
onze laatste bezoekers uitgezwaaid 
en deden nog even de afwas. Plotse-
ling werden wij opgeschrikt door 
een enorme knal!  Bij het openen 
van onze buitendeur vonden we op 
onze stoep een stok en een lege huls 
van een vuurpijl en roken we nog de 
kruitdamp.

De volgende ochtend zagen we dat 
onze buitendeur beschadigd was en 
de bovenramen van de slaapkamers 
vol zaten met plekken van verbrand 
kruit als gevolg van de vonkenregen.
Waar kwam die pijl vandaan?  Wie 
heeft die pijl afgevuurd?  Weet degene 

die de pijl afvuurde wel welke geva-
ren zo' n pijl tot gevolg gehad zou 
kunnen hebben?  De schade aan deur 
en ramen is nog tot daar aan toe maar 
eventueel lichamelijk letsel zou veel 
erger geweest zijn. Want wat zouden 
de gevolgen zijn geweest als wij op 
het moment van de ontploffing, niet 
geheel denkbeeldig, ons bezoek had-
den uitgezwaaid?

We hopen dat door dit stukje iedereen 
die tijdens de komende oudjaar vie-
ring (en niet eerder! ) met vuurwerk 
omgaat de nodige voorzichtigheid 
betracht!
 
F amilie van Baarsen, Maartensdijk

Biltse Bridgekampioenschappen
De inschrijving voor de Open Biltse 
Kampioenschappen Bridgedrive op 
vrijdag 21 november a.s. om 19.30 
uur is in een ver gevorderd sta-
dium. Diegenen die zich tot nu toe 
nog niet hebben aangemeld, kun-
nen dat nog tot 14 november a.s. 
doen door zich in verbinding stellen 
met Bert Nijdam (tel. 030 2250172) 
of Marië tte Vogelaar (tel. 030-
6062137). De drive wordt gespeeld 
in het H.F .Witte Centrum, Henri 
Dunantplein in De Bilt. De organi-
satie is in handen van de clubs: B.C. 
Bilthoven, B.C.Concordia-86, B.C. 
De Kwinkslag, B.C.Dombridge en 
B.C.Maartensdijk.

Dit wil ik ‘ effe’  kwijt …

E lk jaar weer pronkt E y ckenstein met 
z ijn herf stkleuren als een pauw met 
z ijn veren. P rachtig uitgelicht door de 
warm getinte novemberz on was het 
ook nu weer een lust voor het oog. Dit 
weekend hoef de je niet ver te reiz en 
om grote schoonheid te z ien [ AvZ ] .



Op deze pagina treft u
een samenvatting aan
van de begroting 2009. 

De gemeenteraad heeft vori-
ge week donderdag, 6 no-
vember, de begroting en de
meerjarenraming 2010 - 2012
vastgesteld. Een belangrijke
constatering was dat het

huishoudboekje van de ge-
meente klopt. Ook de meer-
jarenraming sluit met een po-
sitief saldo. De gemeente is er
trots op dat de financiële
huishouding weer op orde is.
De gemeente houdt naar ver-
wachting zelfs iets over. Dat
is plezierig zeker met het oog

op de actuele economische
ontwikkelingen in de wereld.
Daarom heeft de raad beslo-
ten tot een minder sterke 
lastenstijging. Ook wordt
400.000 euro uitgetrokken
voor nieuwe zaken. 
U leest hier meer over op 
deze pagina.

Nieuws van de gemeente                   begroting  12 november 2008

Begroting 2009 in één oogopslag
Huishoudboekje op orde

In de begroting staat een
aantal nieuwe activitei-
ten. Zo gaat de gemeen-

te volgend jaar een haalbaar-
heidsonderzoek voor de 
herontwikkeling van het
scholeneiland in Maartensdijk
uitvoeren. Daarnaast komt er
een Buitengewoon Opspo-
rings Ambtenaar (BOA) bij.

Verder wordt de jaarlijkse
subsidie aan jeugdtheater-
school Masquerade verhoogd
tot een bedrag van 3 31.000
en is geld beschikbaar voor
de aanleg van een extra
kunstgrasveld voor hockey-
vereniging SCHC. De gemeen-
te zal ook extra budgetten
(structureel) vrijmaken voor

het gemeentelijk minima-
beleid. De gemeenteraad
heeft besloten om 3 30.000
structureel vrij te maken voor
duurzaamheidsactiviteiten. 
Ook wil de gemeenteraad de
besluitvorming toegankelij-
ker maken, door het uitzen-
den van raadsvergaderingen
bijvoorbeeld via internet.

Nieuwe activiteiten

Uit de tabellen blijkt dat de lasten voor gezin-
nen in een gehuurde woning in 2009 met cir-
ca  3 2,- (0,4%) toenemen. Voor gezinnen in
een eigen huis nemen de lasten toe met 3 8,10
(1,0 %). Dit verschil in de toename van de las-
tendruk komt doordat voor huurwoningen

geen onroerende-zaakbelasting (OZB) wordt
geheven. In de bovenstaande tabel is bij 
de lastendrukontwikkeling voor huiseige-
naren uitgegaan van een WOZ-waarde van 
3 447.000. 

Gemeente De Bilt heeft structureel 3 100.000 vrijgemaakt voor lastenverlichting. De OZB 
tarieven stijgen minder dan het verwachte inflatiepercentage. 

Toelichting
- Werk en inkomen: economische zaken, 

inkomstenondersteuning en bieden van
aangepast werk

- Burger en bestuur: bestuurlijke aangele-
genheden en dienstverlening

- Openbare Veiligheid: de zorg voor een
veilige gemeente

- Wonen: volkshuisvesting en het in stand
houden en bevorderen van de ruimtelijke
kwaliteit

- Openbare Ruimte: verkeer, beheer van de
openbare ruimte, milieu en water

- Samenleving: zorg en welzijn, sport, kunst
en cultuur, onderwijs, jeugd.

Overzicht lastendruk

De gemeente draagt
zorg voor een goed
woon-, werk- en leef-

klimaat voor haar inwoners.
Daarvoor verricht de ge-
meente veel taken. U kunt
denken aan het onderhou-
den van het groen en van de
wegen, veiligheidsmaatrege-
len, jeugd- en onderwijsza-
ken, etc.  

U leest het allemaal in de be-
groting 2009. Deze is te vin-
den op www.debilt.nl onder
bestuur&organisatie/gemeen-
telijke organisatie. Hieronder
zijn enkele speerpunten voor
2009 toegelicht.

Versterken relatie burger
en bestuur
In de burgerpeiling eind 2007
heeft de gemeente inwoners
gevraagd hoe zij tegenover
het Wijk- en dorpsgericht
werken staan. De uitkomst
was positief. Daarom wordt
dit ook in 2009 verder uit-
gebouwd. U hoort volgend
jaar meer hierover. 

Verbeteren
bereikbaarheid
Het verbeteren van de bereik-
baarheid van de gemeente
blijft een belangrijk speer-
punt en heeft hoge prioriteit.

De gemeente verwacht eind
2008 overeenstemming te
hebben over de financiering
van het project 'Ondertunne-
ling spoorwegovergang
Soestdijkseweg'. Zowel het
Rijk, de provincie Utrecht, het
Bestuur Regio Utrecht (BRU),
Prorail en de gemeente De
Bilt dragen financieel bij aan
dit project. De gemeente be-
kostigt de omliggende weg-
structuur.

Ruimtelijke
ontwikkelingen
Rond de jaarwisseling is een
overkoepelend plan voor het
Centrumgebied gereed. Hier-
in worden alle ontwikkelin-
gen rondom het stationsge-
bied, het Emmaplein, het Vin-
kenplein en de Kwinkelier sa-
mengebracht. Per deelgebied
wordt vervolgens uitgewerkt
wat moet gebeuren en hoe
dit wordt aangepakt. In 2009
start de gemeente met de re-
constructie van de Dorps-
straat. 

Daarmee wordt de toegang
tot De Bilt verfraaid. Ook de
wijk Vogelzang wordt opge-
knapt. Dit  zijn allebei om-
vangrijke werken die zullen
doorlopen in 2010. 

Vorming Cultuurhuis aan
de Melkweg
De verwachting is dat eind dit
jaar het definitief ontwerp
voor het Cultuurhuis aan de
Melkweg gereed is. Na be-
sluitvorming in de raad start
de aanbesteding van de
bouw. De drie basisscholen,
de culturele instellingen en
andere beoogde gebruikers
ondertekenen binnenkort
een afsprakenkader waarin
ze met elkaar afspreken hoe-
veel ruimte elke instelling zal
gaan gebruiken in het nieu-
we gebouw.

Project MENS
Het proefproject MENS, ge-
richt op het ontwikkelen van
servicewijken, loopt tot april
2009. Na evaluatie daarvan
zal de raad een beslissing ne-
men over het verder uitrollen
van de wijkservicecentra en
de bijbehorende activiteiten
in andere wijken en kernen
van De Bilt.

Onderzoek Zwembad
Het college gaat in 2009 on-
derzoek doen naar de haal-
baarheid van de realisering
van een nieuw zwembad/
sportcomplex op het terrein
van het H.F. Witte Centrum in
De Bilt.

Wat gaat de gemeente doen in 2009?

Lastendruk-ontwikkeling voor huurders

Gemeentelijke uitgaven en inkomsten 

Gezin Alleen- Gezin Alleen- Gezin Alleen-
staanden staanden staanden

OZB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rioolrecht 165,00 165,00 181,20 181,20 186,20 186,20
Afvalstoffenheffing 285,00 162,00 280,20 160,20 277,20 158,40
Lastendruk 450,00 327,00 461,40 341,40 463,40 344,60
Stijging in % 9,30% 9,00% 2,50% 4,40% 0,40% 0,90%

2007 2008 2009

Lastendruk-ontwikkeling voor huiseigenaren

Gezin Alleen- Gezin Alleen- Gezin Alleen-
staanden staanden staanden

OZB 372,80 372,80 374,74 374,74 380,84 380,84
Rioolrecht 165,00 165,00 181,20 181,20 186,20 186,20
Afvalstoffenheffing 285,00 162,00 280,20 160,20 277,20 158,40
Lastendruk 822,80 699,80 836,14 716,14 844,24 725,44
Stijging in % 6,20% 5,50% 1,60% 2,30% 1,00% 1,30%

2007 2008 2009

Toelichting
- Reserves: geld dat gereserveerd is voor uit-

gaven in de toekomst
- Rente en Winstuitkeringen: voornamelijk

dividend van deelnemingen in waterlei-
dingbedrijf Vitens en de Bank Nederland-
se Gemeenten (BNG) en bespaarde rente

- Overige Baten: overige inkomsten bijvoor-
beeld uit verkopen van gronden

- Algemene Uitkering: vrij besteedbare

uitkering van het Rijk
- Overige Rijksbijdragen: specifieke uitke-

ringen van het Rijk bestemd voor bijvoor-
beeld Investering Stedelijke Vernieuwing

- Belastingen: opbrengsten uit gemeentelij-
ke belastingen (OZB en hondenbelasting) 

- Overige heffingen: opbrengsten uit
heffingen (afvalstoffenheffing, rioolrecht
en specifieke heffingen als leges).

Uitgaven 2009 

Inkomsten 2009 

Werk en Inkomen



Onderhouds- 
werkzaamheden N 234

T ussen 17 en 30 november 2008 voert de 
provincie Utrecht onderhoudswerkzaamheden 

uit aan de T weelingbrug, het spoorviaduct in de 
N 234 in Maartensdijk. 

De werkzaamheden betreffen het vervangen van 
het asfalt en het aanbrengen van nieuwe voeg- 
overgangen. Om de werkzaamheden te kunnen 
uitvoeren, wordt in de eerste week het zuidelijk 
gelegen viaduct afgesloten en in de tweede week het 
noordelijk gelegen viaduct.

R ijstrookafsluitingen
Hieronder volgt een overzicht van de verkeersmaat-
regelen tijdens de werkzaamheden:
•  Vanaf maandag 17 november, 10:00 uur t/m zon-

dag 23 november, 15:00 uur: Afsluiting van het 
zuidelijk gelegen viaduct van de Tweelingbrug. 
Het verkeer vanuit Maartensdijk richting Biltho-
ven wordt omgeleid via de Koningin Wilhelmina-
weg (N417)-Einthovendreef (N230)-A27 naar de 
afrit Bilthoven (afrit 32). De omleidingsroute staat 
aangegeven met de letter H.

•  Vanaf maandag 24 november, 10:00 uur t/m zon-
dag 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 Wilhelmi-
naweg (N417). De omleidingsroute staat aangege-
ven met de letter M.

Met vragen over de wegwerkzaamheden kunnen 
bewoners en weggebruikers contact opnemen met 
de provincie Utrecht: tel. (030) 258 38 88 (info-
nummer wegwerkzaamheden provincie Utrecht) of 
e-mail wegwerkzaamheden@provincie-utrecht.nl

Salvo had op een zware wedstrijd gere-
kend. Keistad stond vrijwel gelijk op 
de ranglijst en kon bij winst de Maar-
tensdijkse meiden voorbij streven. Zo 
ver kwam het echter niet. In de eerste 
set werd direct servicedruk gegeven. 
Daar konden de Amersfoortse dames 
niet goed mee omgaan. Door veel stop- 
en passfouten had Salvo al direct een 
10-2 voorsprong. Hoewel Keistad wel 
terugkwam was de achterstand te groot 
om in te halen. Dit kwam ook omdat zij 
veel fouten maakten. Uiteindelijk werd 
de set gewonnen met 16-25. 

T weede bedrijf
In de tweede set tapte Keistad uit een 
ander vaatje. Zij speelden veel agres-
siever en kwamen aanvallend goed 
door. De Salvomeiden zetten daar in 
het eerste deel van de set niet meer 
tegenover dan goede wil. Na twee time 
outs kwam eindelijk het besef dat er 
geconcentreerd en agressiever gespeeld 
moest worden. Bij een gelijke stand van 

17-17 ging het beter draaien en kwam 
Salvo op een 19-23 voorsprong. Toen 
was ineens het vertrouwen weg en werd 
er verschrikkelijk gerommeld waardoor 
Keistad deze set wist te winnen met 
25-23. Volkomen onnodig. 

Preek
Na weer een flinke preek van de coach 
pakten de meiden het in de derde en 
vierde set heel wat beter aan. Nienke 
Dalmeijer onderscheidde zich door haar 
goede service die veel punten opleverde 
en Marit van Ee sloeg op de rechts-
voorpositie veel punten binnen. Keistad 
was niet meer bij machte om het Salvo 
lastig te maken. Het rommelde in de 
ploeg en men had geen grip meer op het 
Maartensdijkse spel. Marlyn van Gool 
verdeelde het spel zo goed dat het blok 
van de tegenstander er vaak niet was. 
Beide sets werden gewonnen met resp. 
18-25 en 14-25. Door deze uitslag blijft 
het team boven in de middenmoot mee-
draaien. Zaterdag is het team vrij.

Salvobeloften winnen 
van K eistad

Zonder zich bovenmatig te hoeven inspannen hebben de Salvobeloften een 
gemakkelijke 1-3 overwinning geboekt op het team dat slechts een punt 
achterstand had op de ranglijst. Door ongecontroleerd spel werd geheel 

onnodig een set verspeeld.

Op zondag 16 november geeft het Duo Macondo 
een concert in het Walter Maas Huis. De aanvang 
is om 16.00 uur. Het Walter Maas Huis bevindt zich 
aan de Gerard Doulaan 21 te Bilthoven. Dit concert 
wordt georganiseerd door Muziekpodium De Bilt. In 
het Muziekpodium De Bilt participeren de Concert 
Commissie van de Biltse Muziekschool, de Stichting 
Kunst en Cultuur De Bilt en het Walter Maas Huis. 
Duo Macondo bestaat uit altviolist Mikhail Zemtsov 
en gitarist Enno Voorhorst. Beiden hebben een indruk-
wekkende staat van dienst. Hij studeerde aan het 
Tsjaikovski Conservatorium te Moskou bij Galina 
Odinets en aan het Maastrichts Conservatorium bij 
Mikhail Kugel. Enno Voorhorst (1962) groeide op 
in een familie van musici. Hij volgde lessen bij Hein 
Sanderink, Hubert Käppel en David Russell. Enno 
Voorhorst is verbonden als gitaardocent aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Kaarten 
voor dit concert (€ 15,00 / kinderen t/m 16: € 7,50) 
zijn verkrijgbaar bij de administratie van de Biltse 
Muziekschool, De Kwinkelier 47, Bilthoven. Kaarten 
zijn tevens verkrijgbaar bij Primera De Kwinkelier 
(Winkelcentrum De Kwinkelier) en een half uur voor 
de voorstelling aan de kassa. Voor inlichtingen en 
reserveringen: tel. 030 2283026 en via e-mail: info@
biltsemuziekschool.nl

Duo Macondo bestaat uit altviolist Mikhail Z emtsov 
en gitarist E nno V oorhorst.

Zuid-Amerikaanse klanken 
van Duo Macondo
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Judo wedstrijdpak mt. 164 +  
extra broek mt. 174 mooie kwa-
liteit. € 10,-. Tel. 035-5771915

Badminton racket y onex car-
bonex 1 carbon fiber zeer licht 
wedstrijdracket. € 20,-. Tel. 
035-5771915

Licht wedstrijdracket Victor 
carbon fiber super licht +  hoes. 
€ 20,-. Tel. 035-5771915

Scheermachine voor koe. € 35,-. 

Tel. 0346-211433

2 huurkwitantiekaarten , voor 
de huur, jaren 50. € 30,-. Tel. 
06-44420668

Kleine radio, Phlips, jaren 45. 
€ 40,-. Tel. 06-44420668

16-delige boekenserie: een 
ogenblikje op…  Hele mooie en 
leerzame boeken v.a. ±  1.5 jaar 
+  3 ongebruikte stickerboeken. 
€ 40,-. Tel. 06-29212103

Vloerpuzzel van Dora, Nieuw!  
€ 8,-. Hobbelpaard van Lore, 
zeer leuk. z.g.a.n. € 25,-. Tel. 
06-29212103

Spel Twister Moves, z.g.a.n. 
Compleet met 2 cd’s en 4 
dansmatten. € 12,50. Tel. 
06-29212103

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

DE HOUTF ABRIEK, 
Westbroek is op zoek naar een 
financieel administratief mede-
werker (m/ v) voor 16 - 20 uur. 
Bel 0346-282663. Zie voor 
meer info de advertentie elders 
in de krant.

OPPAS gezocht!  Welke oppas-
moeder wil op dinsdag en/ of 
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TRAPLIF T trap m. 2 kw. 
0,86x2,19 hoog 2,8m. 
Maartensdijk, Distelvink 9 te 
bevragen 0318-637679. (Ede)

SKELTER met aanhanger merk 
Berg compleet. € 175,-. Tel. 
0346-281107

VOLIÈ RE +  6 gele kan. € 120,-. 
Tel. 035-6668585

Roze Disney  Princess 
SCOOTER op accu!  Rijdt 
±  4 km/ uur. € 65,-. Tel. 
06-29212103

Steengrill, Tefal. € 15,-. Zwarte 
staande lamp. € 5,-. Groot hou-
ten pizzaband. € 3,-. Tel. 0346-
210347

Doos met div. soorten hou-
ten blokken. € 10,-. Kunststof 
treinbaan, 7 banen moge-
lijk, locomotief op bat., incl. 
pet, spiegelei,enz. € 15,-. Tel. 
06-47097451/ 06-42337930

Buizenradio B en O Mini de 
Luxe 610, goed spelend. € 20,-. 
Tel. 0346-212955

Gratis af te halen: jaargangen 
2005 t/ m 2008 v.h. maandblad 
Computer Totaal. Tel. 0346-
212955

Radio/ Pick-up (nieuwe naald), 
Grundig studio 1500 zonder 
geluidsboxen. € 15,-. Tel. 0346-
212955

Bedbodem 135x190cm. € 10,-.
Tent hy percamp F ashion 
Gold Baleto 230x165 Hoogte 
175/ 195cm. Kuipgrondzeil. 
€5 0,-. Tel. 06-51018158

Aluminium dakgoot voor 
voortent 2x2,40cm. € 10,-. Tel. 
06-51018158

Jumbo koffertje: “ Ik leer lezen” . 
€1 0,-. Tel. 214714

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

Nootjes 
niet per e-mail

Adverteren met een Nootje
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Kruis de betreffende rubriek aan:

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

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

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

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

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

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

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

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

Naam

Adres PC/Plaats

Tel. Bedrag   Voldaan

Personeel gevraagd

T e koop gevraagd

donderdagmiddag onze kinde-
ren (j. 11 jr, m. 7jr) opvangen 
na school?  Tel. 06-53786493

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

Aanbieding uw bestaande 
Zonnescherm elektrisch 
gemaakt voor € 150,-. Tevens 
alle reparaties. Nieuwe mar-
kiezen nu besteld halve 
prijs. www.swela.com. Bel 
Hans, tel. 06-26604779, 
Groenekanseweg

Wilt u zichzelf ook kunnen red-
den in het buitenland?  Kom 
dan naar Westbroek voor 10 
C O N V E R S AT I E L E S S E N 
Engels op de woensdagochtend. 
Min. 6 personen max. 12. We 
beginnen in januari 2009. Tel: 
035-6247673 of 0346-282202

Bianca voor uw NAGELS!  Bel 
06-14433481
Zit uw haar niet goed? ?  Kom 
dan eens langs bij BETTY ' S 
CORNER!  Bel voor een 
afspraak: 06-33722022. Zorg 
voor uw haar!

In kleine groepjes de F RANSE 
taal leren spreken en verstaan. 
Tel. 0346-211667

Aan komen lopen, jong KATJE 
4 witte pootjes, bruin/ zwart 
gevlekt. Tel. 0346-281144

Ze zijn de spiegels van uw 
lichaam, verwen daarom 
uw voeten. Welkom bij 
SANIY A voetverzorging!  Bel 
06-44222824

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

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

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

Spelletjesmiddag Sojos
Op woensdag 19 november zijn alle basisschool-
kinderen vanaf 6 jaar weer welkom op de tweewe-
kelijkse spelletjes - en knutselmiddag van Sojos. 
Er wordt uiteraard weer een superleuk programma 
aangeboden door Hassan en zijn enthousiaste vrij-
willigers. Deelname aan de middag – van 14.00 tot 
16.00 uur - is gratis. Op woensdag 3 dec. (surprises 
en gedichten) is de erop volgende spelletjesmiddag.

Sportbus ‘ Special’  
Aanstaande donderdag 13 oktober zal de sportbus 
van ‘Sport Mee de Bilt’  weer in Maartensdijk 
neerstrijken op het schoolplein aan de Nachtegaal-
laan tussen 15.15 uur en 17.00 uur. De sportbus 
bevat allerlei spelmaterialen, die door de kinderen 
en de oudere jeugd gratis en onder begeleiding van 
vrijwilligers gebruikt kunnen worden. Volgende 
week - 20 november - is er een sportbus ‘special’. 
Op die dag zullen gemeenteambtenaren een tweetal 
sportclinics (basketbal en korfbal) verzorgen op het 
schoolplein. Dit in het kader van de vrijwilligers-
week waarbij gemeenteambtenaren een week lang 
vrijwilligerswerk verrichten in de gemeente. Wil je 
meedoen, meld je dan aanstaande donderdag (tus-
sen 15.15. en 16.45 uur) aan bij de medewerkers 
van de sportbus. Kun je dan niet, laat dan je naam 
en leeftijd even achter op Sojos - telefoonnummer 
0346 210337.

K ids Only Disco 
Aanstaande vrijdag (14 november) is er weer een 
Kids Only Disco avond in Sojos. De disco is bedoeld 
voor kinderen van 8 tot 13 jaar en de entree bedraagt 
1 euro. De avond duurt van 19.00 tot 21.30 uur. 

Orië ntatie schoolkeuze
Voor ouders die op zoek zijn naar een school voor 
hun zoon of dochter is er op OBS de Kievit op 
dinsdag 18 november van 9.00 tot 10.00 uur een 
informateur. Men kan zich dan orië nteren op de 
schoolkeuze voor de bijna 4 jarige peuter. Een lid 
van de directie en de koffie zijn er om 9.00 uur 
klaar voor. De Openbare Basisschool De Kievit is 
gehuisvest aan de Nachtegaallaan 36 te Maartens-
dijk. Tel. 0346 211991.

Diversen 

Personeel aangeboden

F IE T S SE R VICE  CE N T R UM MAAR T E N  V. DIJK
GR UT T OLAAN  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 NIEUWE- en gebruikte fietsen.

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

Oud ijzer- en metaalafval Cock R ose - Maartensdijk. T el. 
06-5 4967 98 5

T . van Asselt K lussenbedrijf Voor al uw onderhoud en timmer-
werken, zowel binnen als buiten, bij particulieren en bedrijven, 
Tel. 06-20166310, te Groenekan

Smit T echnische Installatie Hollandsche Rading. Elektronische 
inbraakbeveiliging ing. huisautomatisering. Ledverlichting v. 
huis en tuin. Elektro, data. Bel 06-50555387

Statiegeldbonnetjes voor Bonaire
De statiegeldactie bij de C1000 die opgezet was door Jasper de Zeeuw heeft 
400 euro opgebracht. Het geld gaat de komende weken gebruikt worden om 
jongeren op Bonaire verder te helpen. Jasper de Zeeuw is vorige week dinsdag 
vertrokken naar Bonaire. Hij gaat daar samen met andere jongeren drie weken 
stage lopen. Tijdens die stage zal er o.a. een greenery gebouwd gaan worden 
bij een ervaringsleercentrum voor jongeren met gedragsproblemen die vast zijn 
gelopen in het reguliere onderwijs.

E erste ervaringen
De eerste ervaringen die de Nederlandse jongeren daar hebben opgedaan is dat 
het zwaar  is. De hoge temperatuur maakt het werken zwaar. Het afgelopen 
weekend is er dan ook veel bijgeslapen. Maar er werd ook tijd vrijgemaakt om 
een rondrit te maken waarbij er veel  flamingo’s, zoutbergen en slavenhuizen te 
zien waren. Met nog twee weken te gaan wordt er nog wel wat van de jongeren 
gevraagd. De inzet is goed, het resultaat nog moet blijken [ MD] .

Brug naar Voortgezet onderwijs
Onder het motto ‘Brug voor Bruggers‘ opent de Passie, de Evangelische Scho-
lengemeenschap voor VMBO-TL , HAVO en VWO te Utrecht op woensdag-
middag 12 november haar deuren. De Passie wil leerlingen uit groep 8 en hun 
ouders vroegtijdig kennis laten maken om zo een brug te slaan tussen basis-
school en voorgezet onderwijs.

De Passie is een Evangelische school voor Voortgezet Onderwijs. Doel van de 
school is om kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden binnen een Bijbels 
kader. Op deze bijzondere middag komt het Brug-thema in alle programma 
onderdelen terug. De toekomstige brugklasleerlingen worden door docenten 
en brugklasleerlingen geï nformeerd. Maar zang, dans, spel en theater vormen 
de belangrijkste ingredië nten tijdens deze ontmoeting. Voor ouders is een apart 
programma. De middag is bedoeld voor groep 8 leerlingen, hun ouders en 
basisschooldocenten. De Passie is gevestigd aan het Zwarte Woud 211, Utrecht 
Lunetten. Vanaf het station Lunetten staat de school aangegeven. De middag 
begint om 13.30 uur en is omstreeks 16.00 uur afgelopen. Meer informatie vindt 
u op www.passie.net.

Helemaal loesoe 
op eigenwijz!  

Jongeren uit Bilthoven en Utrecht organiseren een 
heel leuk feest voor jeugd van 12 t/ m 17 jaar. De 
organisatie van Eigenwijz wil het feest alcohol- en 
drugsvrij houden. Elke jongere zonder uitzonde-
ring, met alle denkbare middelen. Een organisatie 
die jongeren op een positieve manier raakt, activeert 
en bewust maakt. In gelijkwaardigheid.
Deze keer is Eigenwijz op vrijdag 14 november 
van 20.00 tot 1.00. in Club arena, Stadhuisbrug 3 
te Utrecht. 
Samen met;  Extralarge, Jay Sunday , MC Hazjiki-
dee, stravos martina & ferrisdeejay 
Kaartjes te koop bij ;  WP Kees Boekeschool - Bilt-
hoven, F rontrunner - Lange Elisabethstraat 29, 
Utrecht en St. Gregorius college, Utrecht.

she go greazy  feel!
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Opnieuw kon trainer Evre beschikken 
over een aantal jeugdspelers. Tegen 
CDN stonden zij voor het eerst in 
de basis en dat leverde gelijk de 
eerste overwinning op. Even leek 
het erop, dat het ook zaterdag weer 
ging lukken. Het bleek echter valse 
hoop. Het probleem bij SVM is, dat 
de kansen niet worden benut. In het 
begin van de wedstrijd kreeg SVM 
een paar goede scoringskansen, maar 
het gelukte niet om de bal tussen de 
doelpalen te krijgen. Benschop kon 
in de eerste helft ook niet overtuigen. 
Het begin was voor SVM, maar gaan-
deweg werd het een gelijkopgaande 
strijd. De thee werd daarom in de rust 
met de brilstand gedronken.

Slappe thee
Het was waarschijnlijk slappe thee, 
want SVM kwam bijzonder slap uit 
de kleedkamer. Gelet op het belang 
van de wedstrijd mag verwacht wor-
den, dat de Maartensdijkers het gras 
zouden opvreten, maar niets was min-

der waar. Binnen een kwartier stond 
SVM met 3-0 achter. Vreemd genoeg 
begon SVM vanaf dat moment strijd 
te leveren. 
Benschop liet zich natuurlijk wat 
terugzakken en begon koste wat kost 
de geflatteerde voorsprong te verde-
digen. Het leverde de gasten vijf gele 
kaarten op. Volstrekt onbegrijpelijk 
voor een ploeg die met 3-0 voor-
staat. Het gaf wel aan welk belang 
Benschop hechtte aan een overwin-
ning. Wat dat betreft kan SVM een 
voorbeeld nemen aan de inzet van 
Benschop.

Open doel
Door een doelpunt van de snelle 
Henri Stone kwam SVM een kwartier 
voor tijd nog een beetje in de wed-
strijd. Vijf minuten voor tijd had het 
nog spannend kunnen worden als de 
ingevallen Marco Willemse niet voor 
open goal de bal over de lat wist te 
krijgen. Als het 2-3 was geworden 
had dat SVM vleugels gegeven en 

was er wellicht nog een gelijkspel uit 
te slepen geweest. Dat zou dan een 
terechte uitslag zijn geweest, want 
SVM en Benschop zijn aan elkaar 
gewaagd. Het bleef echter 1-3. CDN 
die de laatste plaats innam in de 3de 
klasse won boven verwachting van 
Jonathan en geeft daardoor de rode 
lantaarn weer aan de Maartensdij-
kers.

K antinepraat
In de kantine werd weer druk nage-
praat. De scheidsrechter kreeg de 
schuld maar daar lag het natuurlijk 
niet aan. Ook het sys teem kreeg weer 
de aandacht. Misschien past 4-4-2 
toch beter bij de ploeg dan 4-3-3. Een 
verdedigend concept geeft misschien 
wat meer vertrouwen en rust. Hoe dan 
ook, er moet wat gebeuren bij SVM 
om rechtstreekse degradatie te ontlo-
pen. A.s. zaterdag kan daarmee een 
goede start gemaakt worden door in 
Woudenberg de gelijknamige dorps-
club te verslaan.

SVM weer met beide benen 
op de grond

SVM verloor afgelopen zaterdag volstrekt onnodig van Benschop. Door het verlies met 1-3 zakt SVM weer 
terug naar de laatste plaats. De verwachtingen waren zaterdag hoog gespannen aan de Dierenriem. SVM had 

de zaterdag daarvoor van CDN  gewonnen. Het volgende slachtoffer moest Benschop worden, dat op 
de ranglijst maar 1 punt boven SVM stond. Bij winst kon SVM dus verder klimmen.

I n memoriam R oger S nell
‘ De E ngelsman’  van Westbroek
Op 31 oktober overleed R oger Snell. R oger woonde ‘ pas’  vijftien jaar 

in Westbroek, waar hij bij velen bekend stond als ‘ de E ngelsman’ . 
In die vijftien jaar werd hij een bekende figuur, die in Westbroek veel 

heeft bijgedragen aan het dorpsbelang.

Roger werd op vele terreinen actief na zijn pensionering tien jaar geleden. 
Hij heeft heel veel tijd gestoken in tennisvereniging Het Kraaienveld, waar 
hij vooral veel betekende in het jeugdbeleid van de vereniging. Roger had 
als filosofie dat een levende vereniging alleen maar mogelijk was met een 
bloeiende jeugdafdeling. Omdat hij toch meerdere keren per week op de 
tennisbaan was, nam hij ook het baanonderhoud voor zijn rekening. Hij 
noemde zich graag de ‘groundsman’ van Het Kraaienveld. Dat bleef hij ook 
doen in de periode van 2002 tot 2007, toen hij voorzitter van de vereniging 
was. De vereniging benoemde hem in 2008 tot erelid.

Roger was ook lid van het bestuur van het Dorpshuis Westbroek, waar hij 
zich heeft opgeworpen als de ‘helping man’ om allerlei klusjes en kleine 
onderhoudswerken uit te voeren. Hij zag een belangrijke taak om het dorps-
huis te handhaven als centraal punt voor de lokale bevolking. Hij refereerde 
vaak aan zijn goede buren, die hier de verjaardagen vierden. Daarbij was 
Roger ook nog actief voor de Stichting Concert in Tienhoven. Ook hier 
meldde hij zich aan voor praktische werkzaamheden. Hij was een van de 
‘poster men’, die de borden met de affiches verzorgden.

Zijn bescheiden en praktische inbreng was gebaseerd op duidelijke ideeë n 
over het leven in een dorp en de wens om bij te dragen aan de gemeenschap 
en het dorpsbelang. Juist vanwege die filosofie zullen velen in Westbroek 
hem missen. Roger Snell werd 71 jaar oud. Wij wensen zijn vrouw Marietta 
en hun kinderen veel steun bij dit verlies.

Bestuur en leden van T V  het K raaienveld
Bestuur St ichting Dorpshuis W estbroek

Het was een gezellige drukte in De 
Voorhof in De Bilt en de ‘groot-
meesters’ hadden allemaal suppor-
ters meegebracht. Het toernooi werd 
in zeven ronden afgewerkt. Over het 

algemeen was het erg stil in de zaal 
en zag je de schakertjes diep naden-
ken. Soms was het wat lawaaierig, 
maar dan riep Joop F aber iedereen 
weer tot de orde. Met een consump-
tie en een appel wist iedereen het tot 
de prijsuitreiking vol te houden.

Er waren maximaal veertien punten 
te behalen. De Van Everdingen-
school werd met twaalf matchpunten 
Schoolschaakkampioen 2008. Het 
team van de school ontving behalve 
een grote beker, ook nog een taart. 
Door de overwinning mogen Elmer, 
Inez, Jari, Jelle, Evan en F lavio 
meedoen aan het regionale school-
schaaktoernooi in februari 2009. 
Bovendien krijgt het team gratis 
training van DBC. Tweede en derde 

werden teams van de St Michael-
school en de Rudolf Steinerschool. 
Leerlingen van De Kievit en de 
Nijepoortschool vielen net buiten de 
prijzen.[ GG]

Beker en taart voor winnaar 
Schoolschaaktoernooi 2008

Woensdag 5 november werd voor het eerst sinds 2004 weer een schoolschaaktoernooi in de gemeente gehou-
den. Organisator was de schaakvereniging DBC uit De Bilt. Aan het toernooi namen 75 scholieren uit groep 

zeven en acht deel. Acht van de twintig basisscholen uit de gemeente deden mee, met in totaal veertien teams. 
De Van E verdingenschool uit Bilthoven werd winnaar.

J ay  K oningstein en Bibienne K lok van 
De K ievit in uiterste concentratie.

E n de winnaar is… . de V an E ver-
dingenschool.

Tijdens de Week van de Chronisch 
Zieken, van 7 november tot en met 13 
november, kunnen (ex-) hartpatië nten 
gratis deelnemen aan verschillende 
beweegactiviteiten in Bilthoven. Op 
woensdag 12 november kan iedereen 
van 19.00 tot 20.30 uur meedoen 
met een aangepaste gy mnastiekles 
in de beweeggroep Hart in Bewe-
ging (HIB) van SV Irene. De activi-
teit vindt plaats in de Sporthal Kees 
Boeke aan de Kees Boekelaan 18. 
Ook kan iedereen meedoen met de 
sportgroep Herstel & Balans tijdens 
een les nordic walking. Deze waren/
zijn op vrijdag 7, zondag 9, maandag 

10, woensdag 12, donderdag 13 en 
vrijdag 14 november. De duur van de 
lessen varieert van 30 tot 90 minuten. 
Voor het tijdstip en de locatie kunt u 
terecht bij ger@nordicwalking-bilt-
hoven.nl. Aanmelden is niet nodig. 
Peter Stadhouder heeft een hart- en 
vaataandoening en is al jaren een 
trouwe sporter bij de Bilthovense 
beweeggroep van SV Irene: ‘Na mijn 
operatie ben ik gaan sporten bij deze 
beweeggroep. Mijn conditie is hier-
door aanzienlijk verbeterd en het 
heeft het herstel versneld. De trainin-
gen zijn gevarieerd en de trainers zijn 
goed opgeleid. Ik raad het iedereen 

met een hartaandoening aan om ook 
te gaan sporten bij een van de HIB 
groepen en hierbij een beweegac-
tiviteit te kiezen wat u aanspreekt.’ 
Sportservice Midden Nederland orga-
niseert in de Week van de Chronisch 
Zieken meer sport- en beweegacti-
viteiten voor mensen met een chro-
nische aandoening. Voor het totale 
sportaanbod kunt u kijken op www.
usportanders.nl. Meer informatie is te 
verkrijgen bij Margriet Rota, Sport-
service Midden Nederland, telefoon: 
030 7513840 of e-mail mrota@sport-
servicemiddennederland.nl. Of kijk 
op: www.usportanders.nl.

K ennismaken met sport voor mensen 
met hart- en/ of vaatziekte en COPD

Start Zaalcompetitie 
T weemaal Zes

Vanaf aanstaande zaterdag 15 november start de 
zaalkorfbalcompetitie 2008/ 2009 en gaan ook de korfballers 
binnen de gemeente Maartensdijk t.w. T weemaal Zes, N OVA 

en DOS tot medio maart 2009 de zaal weer in. 

In Maartensdijk is voor wat betreft De Vierstee al jaren er geen balans meer 
tussen vraag en aanbod van zaalcapaciteit. Tot op heden betrof dit vooral 
de tijdstippen waarop de diverse verenigingen hun trainingen inplannen. 
Vanaf dit seizoen is dit probleem ook bij de reguliere competitie (zaterda-
gen) helaas van toepassing en de verwachting is dat dit de komende jaren 
verder zal toenemen. 

Zo moeten Tweemaal Zes en DOS de komende maanden voor het eerst een 
groot aantal van hun thuiswedstrijden elders spelen. Een maatregel die tot 
extra inspanningen leidt en niet bevorderlijk is voor de maatschappelijke rol 
die Tweemaal Zes binnen de woonkern Maartendijk vervult. De Vierstee is 
immers bij de thuiswedstrijden van Tweemaal Zes ‘afgeladen’ met plaatse-
lijke supporters, jong en oud, die nu moeten reizen om hun cluppie een paar 
keer elders buiten Maartensdijk, aan te kunnen moedigen.

Voorzieningen
Gelukkig is de locatie elders voor wat betreft de afstand beperkt gebleven. 
Afstemming met de gemeente resulteerde erin dat alle elders te spelen wed-
strijden in de Bilt, in het H.F . Witte Centrum kunnen worden gespeeld. De 
‘thuisbasis’ van NOVA. Een punt van zorg is nog wel de voorzieningen ten 
behoeve van de grote supportersschare bij vooral de wedstrijden van Twee-
maal Zes 1, dat voor het eerst daar op zaterdagavond 29 november tegen 
Nieuwerkerk 1 om 20.40 uur zal aantreden.

Indeling
Tweemaal Zes komt dit zaalseizoen voor het tweede jaar uit in de Over-
gangsklasse. Vorig jaar werd uiteindelijk een verdienstelijke 3de plaats ach-
ter Groen Geel en LDODK. In deze jaargang wordt vooral het (zuid-)wes-
ten van Nederland ontdekt. In de poule waarin Tweemaal Zes uitkomt, zijn 
eveneens ingedeeld: F ortis (Oost Souburg), Nieuwerkerk (a/ d IJssel), SDO 
(Kamerik),VEO (Voorburg), Albatros (Zwijndrecht), GKV(Gorinchem) en 
Oranje Wit (Dordrecht). 

Al met al een poule-indeling, waarbij naast Tweemaal Zes, Oranje Wit 
(degradant uit de Hoofdklasse) en GKV als buitenstaander door insiders als 
favorieten worden bestempeld. Zaterdag 15 november speelt Tweemaal Zes 
1 haar eerste competitiewedstrijd thuis in Maartensdijk in De Vierstee. De 
aanvang is 19.30 uur.



Van Tineke Schouten tot F ons Scher-
renberg, van Pietsje Huitenga tot Joop 
Vesters, van Johan van Stralen tot 
Corrie Bosman, van Jannie van Ros-
sum tot Sonja van Eck, van Wim Ver-
heul tot Truus Jamin. Ze laten net als 
70 andere dorpsgenoten in hun hart 
kijken, ze vertellen heel open over 
hun leven en hun geloof en ze zijn het 
levende bewijs waarom de katholieke 
kerk van Sint Maarten nu al ruim tien 
jaar aan de weg timmert. 

Bijna niemand neemt een blad voor 
de mond, bijna iedereen vertelt op 
een eerlijke manier wat de moeilijke 
momenten in het leven waren en hoe 
die tegenslagen zijn overwonnen. Het 
geloof speelt daarbij een belangrijke 
rol. God wordt bij de naam genoemd 

en verbonden met het concrete leven 
van alledag in Maartensdijk, Groe-
nekan, Hollandsche Rading en West-
broek.

Bemoedigen
Iedereen die graag levensverhalen 
leest, wordt met dit boek op zijn of 
haar wenken bediend. En het mooie 
is dat de verhalen niet verteld worden 
over een wereld ver weg, maar over 
de dorpen en/ of kernen, waar we alle-
maal wonen. Interviewer Leo F ijen 
heeft een duidelijke bedoeling met dit 
nieuwe boek: ‘Ik wil anderen - ook 
hier in de vier dorpen - bemoedigen. 
Ik wil laten zien dat mensen kunnen 
opstaan in hun leven en dat doen 
met behulp van de lokale kerk. Ten 
diepste wil ik aantonen dat het ook in 

2008 mogelijk is om als dorpskerk te 
kunnen groeien en bloeien’.

N ieuwkomers en teruggekeerden
Het boek met levensverhalen heeft 
ook nog een andere boodschap. F ijen: 
‘Bijna de helft van interviews is met 
nieuwkomers en mensen die zijn 
teruggekeerd in de kerk na soms wel 
tien of twintig jaar afwezigheid. In de 
katholieke Sint-Maartenskerk aan de 
Nachtegaallaan hebben veel mensen 
de troost en de rust gevonden en wil-
den daardoor weer bij de kerk horen. 

Doorslaggevend zijn dan de momen-
ten dat ze beproefd werden door het 
leven en afscheid moesten nemen 
van hun dierbaren. Er zijn nogal wat 
mensen die zo geraakt waren door 
de uitvaart dat ze daarna wat terug 
wilden doen voor de kerk’, aldus 
de Maartensdijkse publicist en tv-
presentator.

E erbetoon
Dit nieuwe boek is een vervolg op 
zijn eerste boek over ‘Het wonder van 
Maartensdijk’ en verschijnt bijna tien 
jaar later. Het wonder leeft nog steeds 
verder en lijkt vitaler dan ooit. Er 
komen nog steeds ieder weekend 120 
tot 150 mensen in de kerk, er is een 
goed evenwicht tussen oud en jong, 
er zijn talloze vrijwilligers, er is een 

gezonde financië le basis. De katho-
lieke dorpskerk maakt dus al ruim 
tien jaar een sterke bloei door. 

Dat is niet in de laatste plaats de 
verdienste van pastor Gerard de Wit, 
die deze maand 80 jaar wordt. Het 
nieuwe boek is dan ook aan hem 
opgedragen. De ondertitel verwijst 
met een knipoog naar de geweldige 
betekenis van Gerard de Wit voor de 
katholieke dorpskerk. ‘Heel bewust 
heb ik gekozen voor 80 interviews, 
want dat zijn 80 verhalen bij de 80ste 
verjaardag. Onze pastor komt deze 
eer toe. En niet alleen maar vanuit 
katholieke hoek, maar ook vanuit 
andere kringen. Hij is geliefd bij 
velen in het dorp. Ik hoop dat zijn 
verjaardag op 23 november in de kerk 

ook een beetje een dorpsfeest wordt’, 
aldus Leo F ijen.

K aarsje
De verhalen ontroeren niet alleen door 
de dramatiek en de ommekeer in het 
leven, maar ook door de alledaag-
se kleinheid. Met Pasen zat Tineke 
Schouten in de kerk, terwijl ze al bijna 
twee jaar in Almere woont. Ze stak 
na afloop kaarsjes op bij Maria. Ze 
gaf zelf tekst en uitleg. Ze was naar 
Maartensdijk toe gekomen op de och-
tend van Pasen omdat ze twee dagen 
later in Carré stond en daar tegen op 
zag. Ze zocht toen steun in haar geloof 
en reed naar de kerk waar ze zich nog 
steeds het beste thuis voelt: gewoon 
om Onze Lieve Heer te vragen een 
beetje extra over haar te waken. 
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Het is weer, weer voor!!! Vanaf deze week huisgemaakte 
Erwtensoep met roggebrood en spek € 4,75.

Tevens een heerlijk maandmenu of a la carte (gevarieerd 
vlees/vis). Wij hebben ook smaakvolle spareribs voor €13,50.

 
Ook voor feesten en partijen kunt u bij ons terecht,

Vraag gerust meer informatie tijdens onze openingstijden

*
Wij zijn het hele jaar geopend!
Maandag en dinsdag gesloten

Woensdag en donderdag van 16.00 – 22.00 uur
Vrijdag en zaterdag van 16.00 – 23.00 uur

Zondag van 15.00 – 22.00 uur
 

*** Wij hebben een speeltuin en dierenwei voor de kinderen! ***

Bistro De Egelshoek

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

O ntroerende levensverhalen van Maartensdijkers

80 interviews tonen de vitaliteit 
van katholieke dorpskerk 

door Henk van de Bunt

Het nieuwe boek van Maartensdijker Leo F ijen bevat 80 interviews, die de afgelopen tien jaar in 
het kerkblad van de Sint-Maartensgemeenschap zijn verschenen en nu gebundeld zijn. Opmerkelijk 

aan de verhalen is de openhartigheid. titel ‘ Het wonder van Maartensdijk leeft verder’  
verscheen vrijdag 7 november en is o.a. bij de Primera te koop.

O . a. dez e mensen vertellen allemaal hun levensverhaal in het nieuwe boek:  
' Het wonder van Maartensdijk leef t verder' :  v.l.n.r. Gijsbert en Diana van 
der L inden, T ony  Harbers, Arancha F ernandez  en P eter F atels, L ida Braun, 
Diana Consuelo en E vert van ' t L and, Corrie Bosman, Constant Gielingh, 
Anton Sonde rman, P ietsje Huitenga, Ben en L eonie Drenth, Ans K laarenbeek, 
Ben Hak, J ellie K laver en Hans Braun.

‘ Het wonder van Maartensdijk leef t verder’  staat vol met levensverhalen, telt 
maar lief st 500 pagina’ s, kost normaal gesproken 25 euro, maar is bij de P ri-
mera tot 1- 1- 2009 te koop met vijf  euro korting, voor 20  euro. 

Herfstconcert
Muziekvereniging Vriendenkring o.l.v. Harm Vuijk geeft op vrijdagavond 
14 november om 20.00 uur een concert in het dorpshuis van Westbroek. Het 
belooft een spetterende, muzikale avond te worden, waarop vele populaire 
nummers de revue zullen passeren. Het leerlingenorkest zal voor het eerst 
samen met de fanfare spelen en wel het bekende ‘The Lion King’. Ook de 
jongste leerlingen laten van zich horen onder leiding van hun muzieklerares 
F emke Lunter. Verder verzorgt het Koninklijk Zuilens fanfare Corps uit 
Utrecht een gastoptreden. Slagwerkdocent Peter Jan Steen zal een solostuk 
op de marimba ten gehore brengen. Daarna zal hij als hoogtepunt samen 
met de fanfare het bekende nummer ‘Circus Renz’ spelen. De toegang is 
gratis. Bij de uitgang wordt gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten.

Coen Simon bij 
boekhandel Bouwman

De avond met filosoof en journalist 
Coen Simon bij boekhandel Bouw-
man aan de Hessenweg in De Bilt 
leverde voor de ruim vijftig aanwe-
zigen veel stof tot denken en discus-
sië ren op. 
Vorige week woensdag gaf Simon 
een toelichting op zijn nieuwe boek 
‘Waarom we onszelf zoeken maar 
niet vinden’. De kritische kijk van 
Simon op de overvloedige zelf-
hulpliteratuur bleek voor een aantal 
bezoekers een moeilijk te verteren 
mening [ SvdL] .

Wereldgeschenken 
voor de feestmaand

De verkooptafels van de Maartens-
dijkse Wereldwinkel staan ook a.s. 
zaterdag weer boordevol bijzondere 
artikelen, stuk voor stuk goed om 
jezelf of een ander met een origi-
neel cadeau(-tje) te verrassen: kan-
delaars, kommetjes, opbergdoos-
jes, colliers, sjaals, tassen, beeldjes, 
keramiek, glaswerk en nog veel 
meer. Ook alvast voor de aanstaan-
de kerstsfeer: kaarsen, stalletjes, 
engelfiguren, sterren, kerstgroepen 
en boomversieringen. Natuurlijk 
ontbreekt ook niet het uitgebreide 
foodassortiment, waarbij nog één 
keer de kwaliteitswijnen ' Pinotage'  
en ' Shiraz'  voor maar 4 euro per 
fles. Kijkers en kopers zijn welkom 
op zaterdag 15 november tussen 
10.00 en 16.00 uur in de hal van 
Dijckstate aan het Maertensplein te 
Maartensdijk.

'Naast de Buren'

Dorpsbistro 0346 - 218821

Groenekanseweg 168, Groenekan www.naastdeburen.nl

Woe.
12-11

Woe.
19-11

Do.
13-11

Do.
20-11

9,95

Kalfsribeye met pepersaus
of

Roodbaarsfilet met
rouille

Runderstoverij
of

Visrolletjes met
kruidenmousse

9,50

     1,89

Donderdag & Vrijdag gratis thuis-
bezorgen van uw boodschappen

Alleen al voor de prijs

  Aviko
pommes frites

OP = OP

2,5 kg 2,98




